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Sammanfattning 

I byggbranschen är tidiga skeden ett vanligt begrepp. Alltför ofta hinner brukarna inte 
reflektera över sina behov, krav och önskemål och entreprenörerna ges för lite tid att 
bidra med sina kompetenser. Denna rapport beskriver vikten av att tidigt involvera 
viktiga intressenter i en dialog för att samverka och därmed undvika onödiga revideringar 
senare i processen. Arkitektens betydande roll att tolka och översätta brukarnas bild av 
verksamheten till byggprocessens språk, framgår också. Rapporten lyfter fram 
designdialogen som ett designmässigt arbetssätt som stödjer behovsanalys och 
idéskapande. Dialogen bygger på en serie workshops vilka ger förutsättningar för ett 
kreativt arbetssätt som skapar engagemang och delaktighet. Efter en teoretisk 
datainsamling gjordes en empirisk fallstudie på projektet Bärstadsskolan i Karlstad med 
stöd från Sweco Architects. Studien syftar till att åskådliggöra arkitektens roll i dialogen 
och visa fördelar och risker med arbetssättet. 
 

  



 

Abstract 

In the construction industry early stages is a common concept. All too often, users do not 
have time to reflect on their needs, requirements and wishes and contractors are given 
too little time to contribute their expertise. This report describes the importance of early 
involvement of key stakeholders in a dialogue, to collaborate and to avoid unnecessary 
revisions later in the process. The architect's significant role to interpret and translate the 
users' view of the operations to the language of the construction process is also evident. 
The report highlights dialogue of design as a design-wise approach that supports analysis 
of needs and idea creation. The dialogue is based on a series of workshops that provide 
opportunities for a creative approach that creates dedication and participation. After a 
theoretical data collection, an empirical case study was made on the project 
Bärstadsskolan in Karlstad with support from Sweco Architects. The study aims to 
illustrate the architect's role in the dialogue, and show the benefits and risks of the 
operation. 
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1. Inledning 

Denna studie har genomförts som ett led i utbildningen till byggnadsingenjör vid 
Linköpings universitet. Insikten om att i de tidiga skedena av byggprocessen lägga tid och 
resurser på att förstå och tolka brukarnas krav och behov samt översätta dessa i en 
slutprodukt ökar i byggbranschen. Att tidigt i processen involvera brukarna medför 
bättre möjligheter att skapa en produkt som i högre grad motsvarar brukarnas ställda 
förväntningar. Genom att belysa ett designmässigt arbetssätt kring arbetsplats-
utformning är avsikten med studien att öka intresset för samverkan över professions-
gränser gällande utformningsfrågor. 

1.1 Problemformulering 

Som ett komplement till den kunskap som erhållits under studieprogrammet till 
byggnadsingenjör har denna studie inriktats på att öka förståelsen för hur man i 
byggbranschen kan samverka över professionsgränser i de tidiga skedena av 
byggprocessen samt hur brukarnas medverkan kan medföra resultat som i högre grad 
motsvarar brukarnas förväntningar. Studien inriktas på arkitektens roll i processen kring 
att involvera brukare i utformningsfasen av en byggnad för att ge förståelse för hur denna 
yrkesrolls inblandning är av stor vikt för att projekten ska nå stor framgång.  

I det tidiga skedet av byggprocessen är möjligheten att påverka som störst. För att 
undvika revideringar i senare delen av processen bör man i det tidiga skedet arbeta 
produktivt för att se till brukarnas krav på funktion och kvalitet. Att avsätta resurser för 
att involvera kunderna i detta skede medför att i högre grad kunna tillgodose deras krav 
att erhålla den produkt som efterfrågas.  

För att åstadkomma så bra resultat som möjligt vid utformning av nya arbetslokaler 
krävs ett arbetssätt som engagerar kunder och verksamhet. Då brukarnas krav och behov 
inte är förutbestämda kan utformningen användas för att peka ut och identifiera dessa 
krav och behov allt eftersom de växer fram och använda dem för att ta fram nya lösningar. 
I de inledande skedena av byggprocessen kan detta designmässiga arbetssätt genomföras 
som designdialoger.   

Utformningen av Bärstadsskolan på Hammarö togs fram genom att Sweco Architects 
i Karlstad tillsammans med skolpersonal och övriga intressenter genomförde en 
designdialog. Under en serie workshops fick företrädare för verksamheten tillsammans 
med andra intressenter arbeta designmässigt för att gemensamt hitta funktions- och 
samordningslösningar för den nya skolbyggnaden. Baserat på Peter Frösts 
doktorsavhandling Designdialoger i tidiga skeden - arbetssätt och verktyg för 

kundengagerad arbetsplatsutformning har Sweco Architects tagit fasta på begreppet 
designdialog och implementerar detta i flera av sina projekt. Frösts avhandling har 
tillsammans med Ingrid Svetofts doktorsavhandling Arkitekten och brukarmedverkan 

samt Nina Ryds böcker om tidiga skeden i byggprocessen legat till grund för en stor del 
av den teoretiska bakgrund, på vilken denna studie vilar.  
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Tillsammans belyser avhandlingarna vikten av att involvera brukare i byggprocessen. De 
lägger även fokus på arkitekten som den sammanhållande parten mellan brukare och 
byggbransch. Denna studie vill framhålla arkitektens roll som processledare i 
designarbetet och på så vis belysa yrkesrollens betydelse som företrädare för brukarna i 
processen.   

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att belysa designdialogen som arbetssätt och åskådliggöra 
arkitektens roll i processen. Målet är att genom en fallstudie av Bärstadsskolan visa ett 
gott exempel på genomförandet av en designdialog, vilka fördelar och risker som finns 
med arbetssättet samt tydliggöra arkitektens roll i dialogarbetet. 

1.3 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i designdialogen som arbetssätt vid utformningen av Bärstadsskolan 
uppnås studiens mål genom att följande frågeställningar besvaras: 

● Varför är designdialog ett bra arbetssätt, vilka är fördelarna och vilka risker finns? 
● Vilken är arkitektens roll i arbetet och vad krävs av denne för att nå framgång i 

projektet? 

1.4 Metod 

Studien genomförs som en fallstudie kring projektet Bärstadsskolan. En inledande 
litteraturstudie lägger grunden för studiens teoretiska bakgrund som behandlar frågor 
kring inledande skeden, brukarmedverkan, arkitektens roll samt designarbete kring 
arbetsplatsutformning. Arbetet har utförts med stöd av Sweco Architects i Karlstad som 
upplåtit material gällande designdialogen för Bärstadsskolan. Med utgångspunkt i den 
teoretiska bakgrunden analyseras genomförandet av designdialogen med hjälp av 
protokoll från projektet. Kompletterande upplysningar gällande projektet, arkitektens 
roll samt företagets tillvägagångssätt i dialogprocessen har inhämtats från handledare på 
Sweco Architects i Karlstad. Analysen sammankopplar litteraturstudien med de 
empiriska undersökningarna från fallstudien och sammanfattas i slutsatsen där 
frågeställningarna besvaras. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till det inledande skede i byggprocessen under vilket designdialogen 
genomförs. Designdialogen avslutas med att en programhandling tas fram, därmed 
studeras inte hur arbetet fortskrider i projekteringsfasen. Studien går inte närmare in på 
ekonomiska aspekter. Studien har vidare inriktats på designdialogens genomförande 
gällande utbildningslokaler, med fokus på objektet Bärstadsskolan. Designdialogen 
inriktas på att studera funktioner, samband och flöden i utformningsarbetet kring den nya 
skolbyggnaden. Därmed avgränsas studien från mer byggtekniska aspekter, som snarare 
uppstår i projekteringsstadiet.  
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1.6 Disposition 

I arbetets inledande del presenteras den problemformulering som ligger till grund för 
arbetets ämnesval, studiens syfte och mål samt avgränsningar. Kapitel två redogör för den 
litteraturstudie som arbetet grundas i. Litteraturstudien inriktas på att inledningsvis lyfta 
fram det tidiga skedet i byggprocessen som ett stadie där man bör uppmärksamma de 
krav som ställs från kundsidan i syfte att åstadkomma rätt produkt. Vidare behandlas 
ämnet brukarmedverkan, hur denna kan leda till bättre förståelse för vilka fördelar som 
kommer ur brukarnas engagemang. I avsnitt 2.3 presenteras arkitektens roll i projekt 
med brukarmedverkan, hur yrkesrollen förändrats över tid samt hur rollen måste 
anpassas till att vara den aktör som för brukarnas talan och överför deras tankar och 
åsikter till byggprocessen. Det efterföljande kapitlet redogör för designarbete kring 
arbetsplatsutformning. Vilka fördelar detta arbetssätt medför och hur det gemensamma 
designmässiga arbetssättet är upplagt. Kapitel 2.5 redogör sedan för vilka aspekter som 
ur arbetsmiljösynpunkt är viktiga att ta hänsyn till när det gäller arbetsplatsutformning 
av skolmiljöer. Den teoretiska bakgrunden avslutas sedan med att presentera 
designdialogen som verktyg samt hur man leder designprocesser av detta slag. 

I tredje kapitlet presenteras arbetets fallstudie, Bärstadsskolan på Hammarö. 
Skolbyggnadens utformning tillkom genom en designdialog ledd av Sweco Architects i 
Karlstad. Inledningsvis presenteras i generella drag hur arkitekterna använder sig av 
metoden samt hur denna är upplagd och genomförs. Därefter läggs fokus på 
Bärstadsskolans designdialog och de workshops som hölls kring projektet. Arbetets 
analysdel knyter ihop teorier från litteraturstudien med det material som studerats i 
fallstudien. I den avslutande slutsatsen besvaras frågeställningarna genom att fördelar 
med designdialogen och risker med arbetssättet sammanfattas. I slutsatsen presenteras 
även hur arkitektens roll i dialogarbetet är avgörande för arbetssättets framgång. 
Rapporten avslutas med en metodkritik samt förslag på fortsatt forskning.   
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2. Litteraturstudie 

Arbetets teoretiska referensram syftar till att ge en bred grundkunskap för arbetets 
analyserande del. Avsnittet behandlar teorier kring vikten av att involvera brukare i 
byggprocessen och behov av nya metoder för brukarmedverkan kring utformningsfrågor. 
Det tar även upp arkitektyrkets roll i processen samt designarbete kring 
arbetsplatsutformning generellt och skolmiljöer specifikt. Till sist presenteras 
designdialoger som verktyg och vad som krävs för att leda dessa dialoger. 

2.1 Inledande skede/behov av nya metoder 

De viktiga besluten för ett byggprojekt fattas i de tidiga skedena. Insikten om det tidiga 
skedets betydelse för arbetet med att åstadkomma bra byggdesign har vuxit fram och det 
finns idag ett större intresse för det inledande skedet.1  

I byggbranschen är tidiga skeden ett vanligt begrepp. Under detta skede klargör man 
projektets mål och visioner i syfte att framförallt undvika onödiga revideringar alltför 
sent i projektet. Avsikten är också att genom ett produktivt arbete se till brukarens krav 
på funktion, kvalitet och arkitektens önskemål.  

Med intressenter menas de aktörer som på något vis är antingen involverade, har ett 
inflytande eller påverkas nu eller i framtiden av projektets genomförande. I de tidiga 
skedena är de olika intressenterna ännu ofta oidentifierade. Genom att kartlägga 
intressenter kan man analysera deras relation och drivkraft till projektet. 2  Man bör även 
reflektera över vilka behov, krav och önskemål intressenterna har samt deras 
förväntningar och hur de kan bidra med sin kompetens i projektet.3 

Ofta handlar ett byggnads- eller lokalprojekt om stora ekonomiska åtaganden. 
Grundläggande delar är att formulera syfte samt fastställa kort- och långsiktiga mål. 
Därefter fastställs strategier för genomförandet. Projektet stäms av mot de övergripande 
planeringsnivåerna under projektets gång eftersom det handlar om en process som ofta 
pendlar mellan konkretisering och detaljering. Målformuleringarna beskriver de fördelar 
projektet medför. Dessa måste vara mycket trovärdigt och konkret formulerade så att de 
bär genom hela projektets gång. Målformuleringen bidrar till att lägga grunden för 
designarbetet. Alla som deltar i arbetet bidrar sedan på olika sätt till hur slutprodukten 
utfaller. 4  För att genomföra ett projekt krävs trovärdiga verksam-hetsplaner och 
strategier för projektets genomförande. Innan ett projekt drar igång är det mycket viktigt 
att alla inblandade har målet klart för sig och kommer ihåg det i det dagliga arbetet.5 
Målbeskrivningar kan göras med hjälp av bilder och metaforer.  

                                                             
1 Fröst, Peter. Designdialoger i tidiga skeden – arbetssätt och verktyg för kundengagerad 

arbetsplatsutformning. Diss., Chalmers tekniska högskola, 2004, s. 23. 
2 Ryd, Nina. Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning. Stockholm: Sveriges Arkitekter, 2008, s. 1f. 
3 Ibid. s. 21 
4 Ryd, Nina. Ju förr desto bättre - programarbete i tidigt skede av byggprocessen. 2. uppl. Stockholm: UFOS 
(Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor), 2006, s. 7ff. 
5 Ryd. 2008, s. 25-31. 
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När målformuleringarna illustreras med bilder förstärks orden och man kan föreställa sig 
formuleringarna på ett enklare sätt.6 

Lokal- och byggnadsutformning blir i vår tid alltmer en kollektiv arbetsuppgift med 
en större grupp som samarbetar i olika designprocesser. Med fastighetsbranschens ökade 
kundorientering och starkare fokus på behoven hos kärnverksamheten har intresset ökat 
för det tidiga skedet och dess betydelse för byggprocessen. Då man ska definiera vad som 
skall byggas i relation till kunder och brukare, under förstadiet, finns inte några helt 
vedertagna metoder. De metoder som används är uppbyggda lineärt genom att 
problemen löses först efter att de fångats, beskrivits och analyserats. Då man står inför 
osäkra förutsättningar och inte känner till varandras tankesätt och språkbruk passar 
detta lineära arbetssätt dåligt.7  

Det i branschen etablerade sättet att se på tidiga skeden och genomförandet av 
programskrivning använder utredning och programskrivning som underlag för 
utformningsprocessen. 8  Programskedet innebär att inledningsvis genomföra ett antal 
utredningar av olika slag där man fördjupar, kompletterar och breddar de 
undersökningar som gjordes i förstudien. Resultaten av utredningarna sammanställs 
sedan i ett program. Syftet med arbetet i programskedet är dels att klarlägga alla 
förutsättningar och villkor som kan komma att påverka projekteringen, dels att 
byggherren med programmet kan specificera vilka mål och krav som ska arbetas in i 
byggprojektet.9  Med detta synsätt specificeras först vad som ska byggas, därefter tas 
lösningarna fram. 10  Trots att många är medvetna om betydelsen av ett noggrant 
programarbete är det alltför många som inte arbetar strukturerat nog. Vanliga 
anledningar till detta brukar vara att projektörerna redan tror sig veta vad brukarna vill 
ha eller att brukarna inte vet vad de ska efterfråga. Andra skäl handlar om den betydande 
tidsåtgången eller arbetets alltför komplexa karaktär.11  

Att kommunicera och skapa goda relationer är vitala delar för ett funktionellt 
samarbete i starten av ett projekt. Bristande behovsidentifiering i starten av ett projekt 
är ofta en orsak till att resultatet inte blir det önskade. Ett omfattande programarbete är 
ett sätt att kvalitetssäkra ett projekt.12 

Ett alternativt designmässigt arbetssätt är att se relationen mellan behov, krav och 
lösningar. Programskrivningen kan ses som en kontinuerlig process där byggherren 
successivt identifierar och implementerar sina krav på byggnaden. Processen äger rum 
parallellt med projekterings- och byggprocessen. I designarbetet fungerar kraven som 
stöd, men är inte förutbestämda utan hanteras allt eftersom lösningar växer fram.  

                                                             
6 Ryd. 2008, s. 32. 
7 Fröst. s. 15. 
8 Ibid. s. 36. 
9 Uno, Nordstrand. Byggprocessen, 4. uppl. Stockholm: Liber, 2008, s. 66. 
10 Fröst. s. 36. 
11 Ryd. 2008, s. 52. 
12 Ibid. s. 35-47. 
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Med detta synsätt är utformning ett sätt att peka ut och identifiera krav och behov och 
använda dem för att ta fram nya lösningar. Tidiga skeden och strategiskt programarbete 
är med detta synsätt en designprocess, en integrerad del av utformningsprocessen. Detta 
är ett mer verklighetsanpassat sätt där man tar fram lösningar under utrednings-skedets 
gång.13  

Behovet att finna nya synsätt gällande relationen mellan alla parter involverade i 
byggprocessens tidiga skeden stärks av fastighetsbranschens ökade kundorientering. För 
att uppnå ett så bra resultat som möjligt krävs ett ansvar att stödja kunden och dennes 
verksamhet. Därmed finns ett behov av att hitta arbetssätt som engagerar kunder, 
verksamhet och brukare på ett aktivt sätt när det kommer till att utforma sina 
arbetslokaler. Insikten om hur viktig medverkan och engagemanget är för 
lärandeprocessen i den deltagande organisationen är ett annat viktigt skäl till att 
involvera kunder och brukare. Organisationen har bättre beredskap inför framtida 
förändringar genom att medarbetarna varit aktivt involverade i en förändringsprocess.14  

2.2 Brukarmedverkan i byggprocessen 

För att bygga rätt produkt som bättre motsvarar efterfrågade behov och önskemål har 
brukarens medverkan stor betydelse i byggprocessen. I det tidiga skedet är möjligheterna 
för påverkan som störst. Att avsätta resurser för att involvera brukarna i detta skede är 
därför rimligt. Därmed kan kundernas krav att få rätt produkt tillgodoses. De krav som 
behövs för att kunna bygga en god och funktionell arbetsplats formuleras redan i 
programarbetet. Både upplevelsefaktorer såsom komfort, värme och ljus samt estetiska 
värden i utformningen innefattas i kraven. Tekniska krav för skötsel och underhåll av 
lokaler ska tillgodoses och ställer därmed krav på byggmaterial och teknisk utrustning. 
Både delarna och helheten bidrar ur slutanvändarens perspektiv till hur väl arbetsplatsen 
fungerar. Om de grundläggande kraven inte uppfylls upplever brukaren problem i sin 
vardag vilket skapar missnöje med produkten. 15  

En verksamhetsbeskrivning kan ses som brukarens egen bild av verksamheten, dess 
historia, framväxt och uppbyggnad. Beskrivningen bör även innefatta lokalerna och vilka 
krav som ställs på dessa gällande funktioner och behov. I författandet av en 
verksamhetsbeskrivning bör även hänsyn tas till verksamhetens tradition och miljö. 
Frågan bör även ställas om lokalplaneringen kan förändra eller på något sätt stärka den 
existerande kulturen och fundera över verksamhetens föränderlighet och risker över tid. 
Underlag för verksamhetsbeskrivningen kan hämtas från olika dokument, utredningar, 
planer och redovisningar samt genom intervjuer med företrädare.16 Lokalplaneringen 
kan medverka till en verksamhetsutveckling då brukarna ofta får frågor som leder till ett 
vidareutvecklat organisationsarbete. Verksamhetsbeskrivningen medverkar både till 
utveckling av organisationen i stort samt dess delfunktioner och delaktiviteter.   

                                                             
13 Fröst. s. 36. 
14 Ibid. s. 17. 
15 Svetoft, Ingrid. Arkitekten och brukarmedverkan. Diss., Lunds universitet, 2008, s. 11-17. 
16 Ryd. 2006, s. 20ff. 
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Programarbetet tar tid på grund av att det ofta inte finns färdiga svar från verksamheten 
gällande de frågor som ställs. Det är viktigt att verksamheten får det tidsutrymme som 
krävs för att behandla sina frågor.17  

Verksamhetsbeskrivningen bidrar till att lägga grunden för lokalprogrammet. Ett 
lokalprogram innehåller målformuleringar, verksamhetsbeskrivning, förteckningar över 
aktiviteter och funktioner, funktionsstudier, layouter, sambandsredovisning och ett 
tekniskt program. Det är relativt svårbedömt att upprätta en förteckning över de 
funktioner och aktiviteter som identifierats i verksamhetsanalysen då det är svårt att 
föreställa sig personutrymmen, köutrymmen och utrymmen för t.ex. maskiner. Med andra 
ord att förutse konsekvenser av lokalutformningen. Lokalprogrammets funktionsstudier 
har betydelse för att se om areabehovet baseras på hur de tänkta funktionerna och dess 
utrustning samverkar. Sambandsförhållandena mellan organisationsenheterna och 
lokalerna görs i en så kallad sambandsredovisning. Denna görs lämpligen med en grafisk 
bild som visar grad av samband mellan lokalzonerna.18 

 I de flesta branscher finns idag utvecklade modeller och metoder för ambitionen att 
lyfta fram brukarens krav och ta reda på vad kunden egentligen behöver och efterfrågar. 
I viss mån provas även i byggbranschen dessa modeller med brukaren i fokus.19 Eftersom 
alla byggprojekt slutförs för att någon ska få nytta av byggnaden är arbetet med att 
tillgodose brukarens behov centralt i byggprocessen. En felaktig och dåligt anpassad 
produkt som inte motsvarar förväntningar och behov kan skapas om man saknar 
fokuseringen på slutanvändaren. Genom dialog och visualisering samt formulering av 
vilka behov som den färdiga byggnaden ska tillgodose kan dessa aspekter tydliggöras.20  

Sedan 1970-talet har metoden att bjuda in brukare att delta i utformningen av sin 
egen arbetsmiljö använts av arkitekter. Under åttiotalet växte insikten fram att brukarna 
besitter viktig kunskap om sin arbetsplats som bör tas tillvara i planeringen för att kunna 
åstadkomma ett så bra resultat som möjligt. Utifrån denna insikt utvecklades nya 
arbetssätt för brukarmedverkan där man genomförde intervjuer och undersökningar och 
använde de anställdas åsikter som underlag för arkitektens skisser. 21  Generella 
programunderlag var under 1960- och 70-talet och en bit in på 1980-talet vanliga inom 
de stora statliga fastighetsägarna. Programunderlagen, som försvann i slutet av 80-talet, 
gav anvisningar och riktlinjer för planering och byggande. Anledningen till att dessa 
programunderlag försvann var att de ansågs uppdrivande för standarden och därmed 
kostnaderna. Ytterligare en anledning var den allmänna strävan mot decentralisering av 
projektverksamhet och beslut.   

                                                             
17 Ryd. 2006, s. 47. 
18 Ibid. s. 62ff. 
19 Svetoft. s. 18. 
20 Ibid. s. 41. 
21 Fröst. s. 15f. 
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Då man inte längre lutade sig mot dessa generella anvisningar kom istället verksamhetens 
medverkan att bli en viktig faktor i programarbetet.22 Tidigare sågs programarbetet som 
ett fristående delmoment innan utformning och projektering, men idag kan det hela ses 
som en process. Samtidigt som förståelsen för verksamhetens villkor blir tydligare 
anpassas och omprövas programinnehållet. Denna utveckling har lett till att 
programarbetet sker parallellt med planering och projektering.23  

En fördel med brukarmedverkan är att under en längre tid av processen ha möjlighet 
att påverka och förändra projekteringen. Genom utvecklade samverkansformer kan 
brukarens behov, krav och önskemål tas med tidigt i processen och därmed i högre grad 
tillgodoses av de inblandade aktörerna. 24 I dessa processer skapas en aktuell bild av vad 
som efterfrågas på marknaden. Dessa samverkansformer skapar bra förutsättningar för 
byggprocessen och tillför resurser till det tidiga skedet. Med en arbetsform karakteriserad 
av öppenhet och tillit skapas ett mer sympatiskt arbetsklimat där man kan undvika 
diskussioner och konflikter.25  

I arbete med brukarmedverkan blandas professionalism med ovana aktörer som inte 
vet hur ett byggprojekt organiseras eller genomförs tidsmässigt. För att dialog och 
kommunikation ska fungera krävs kunskap inom ett brett fält. 26  Ett grundläggande 
problem för att kunna beakta brukarens önskemål och krav samt hantera involveringen 
av brukaren i byggprocessen är att aktörerna talar olika språk och har olika 
begreppsvärldar. Brukaren formulerar med hjälp av egna begrepp sina önskemål, krav 
och behov. Ett kommunikationsglapp uppstår eftersom brukaren och professionella 
aktörer inte talar samma språk. Arkitekten och andra aktörer måste komplettera 
formuleringen av brukarens uttryckta behov och önskemål med de behov som brukaren 
omedvetet har eller som de på grund av brister i kunskap eller förmåga inte kan uttrycka 
önskemål om. Kompletteringen av dessa krav måste vägas mot andra intressenters 
behov. 27  Färdigheter i kommunikation och samarbetsförmåga med både brukare och 
andra aktörer krävs för att stödja brukarnas involvering i processen och för att 
transformera deras krav och önskemål. Olika aktörers kompetenser behöver samordnas 
och ges rätt förutsättningar för att kunna utnyttjas optimalt. I processen ska användarnas 
behov kombineras med tekniska lösningar inom ramarna för ekonomin. För att skapa rätt 
produkt ställs krav på arkitekten och övriga aktörer att kunna tolka och transformera 
krav och behov samt att kunna samarbeta med varandra.28 

De önskemål och krav som fångats upp från kunden kan beskrivas i ett dokument som 
sedan används som underlag för den detaljerade utformningen. Det är viktigt att de 
aktörer som ska komma att arbeta med utformningen deltar i de tidiga diskussionerna då 
detta dokument inte till fullo kan fånga vad som framkommer i dialogen.  

                                                             
22 Fröst. s. 27f. 
23 Svetoft. S. 59. 
24 Ibid. s. 63. 
25 Ibid. s. 11f. 
26 Ibid. s. 84. 
27 Ibid. s. 15ff. 
28 Ibid. s. 121. 
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Delar av budskapen från dialogen förloras varje gång informationen lämnas vidare. 
Sannolikheten för ett framgångsrikt genomförande ökar om alla involverade aktörer 
tidigt engageras i processen. Den tidiga dialogen kan skapa en diskussion om konstruktiva 
och produktiva problem och hitta funktions- och samordningslösningar. Det tidiga skedet 
kan ge möjlighet att hålla en relativt förutsättningslös diskussion. För att uppnå en kreativ 
diskussion krävs att de involverade lyssnar till varandras idéer och synpunkter och 
respekterar varandras kompetensområden. 29  

Den kunskap som varje individ har och den gemensamma kompetens som förvärvas 
under ett byggprojekt är en stor resurs i branschen. För att denna kunskap ska kunna bli 
användbar krävs framför allt tid till kommunikation och dialog i kombination med rätt 
verktyg för att tydliggöra bilden av vad som ska åstadkommas. För att formulera 
önskemål och krav från slutanvändare används i projekt med brukarmedverkan 
ritningar, skisser och 3d-modeller. Även referensobjekt ger i tidiga skeden möjligheten 
att skapa en gemensam bild för samtliga involverade om vad som ska byggas. För att öka 
kommunikationen med brukarna använder arkitekten verktyg för att visualisera krav och 
behov.30 En central del av byggprocessen är dialog och kommunikation som formulerar 
brukarnas behov och önskemål och översätter dem till utformningsprocessen. För att 
brukarna ska förstå byggprocessens villkor krävs i omvänd ordning en tolkning av det 
professionella byggspråket. Arkitekten kan ta rollen som tolk åt båda håll och även verka 
som en pedagog för brukaren genom att förklara och leda denna under processen. 
Därmed krävs av yrkesrollen en kompetens och insikt om svårigheterna med att 
kommunicera utan en gemensam begreppsvärld. 31  Arkitekten genomför praktiska 
övningar och är samtalsledare i dialogen med brukarna och fungerar som ett stöd när 
deras synpunkter ska formuleras.  

Yrkesverksamma arkitekter visar upp en bred bild i synen på brukarmedverkan i 
utformningsprocessen. Brukarens medverkan ses som en självklarhet då de är de 
blivande kunderna och det är främst arkitektens ansvar att se till att brukaraspekterna 
beaktas i processen, men ansvaret finns även hos beställare och byggherre. Beroende på 
om projektet är inriktat på bostäder eller kommersiella lokaler såsom skolor och kontor, 
hanteras brukarmedverkan olika. Arkitekter verksamma i projekt gällande skolor, kontor 
och andra lokaler uttrycker att brukarna deltar i utformningsprocessen för att få reda på 
hur lokalerna ska användas och vilka funktionskrav som finns. Man är från denna sida 
tämligen eniga om att brukarna har unika erfarenheter och kan tillföra kunskap som 
endast de kan inneha gällande användningen. Brukarnas kunskap tillför även nya 
vinklingar vilket är till hjälp för att skapa rätt produkt. Att med hjälp av brukarnas 
involvering skapa en anpassad produkt ger också fördelar ur hållbarhets-perspektivet. 
Genom att tidigt få med brukarsynpunkter i processen kan man undvika överraskningar 
senare i projektet. Vilken inriktning projektet har är avgörande för hur brukarnas 
synpunkter dokumenteras och för hur brukarinvolveringen hanteras.  

                                                             
29 Svetoft. s. 58ff. 
30 Ibid. s. 12. 
31 Ibid. s. 121. 
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Att få med användarperspektivet genom att arbeta nära brukarna är speciellt viktigt när 
det gäller projekt såsom skolor och kontor etc.32 Det är svårt att formulera och översätta 
kunskapen om hur människor i sitt arbete använder lokaler och byggnader till enskilda 
krav på den framtida arbetsplatsen. Ofta uppfattas kundernas krav som motsägelsefulla 
och dåligt strukturerade. Att endast fråga vad kunden vill har är därmed inte tillräckligt. 
Med utveckling av alternativa arbetssätt där diskussioner om verksamhetens utveckling 
och idéer om den planerade byggnaden möts kan kraven processas fram.33 För att ligga i 
framkant av utvecklingen kan arkitekten ta hjälp genom att involvera engagerade och 
aktiva brukare och fånga upp tendenser i förändrade vanor och behov. Brukar-
medverkan kan bidra till att få nya vinklar i utvecklingen av byggandet. Arkitektens roll 
medför ett ansvar att göra slutanvändarens intressen tydliga i det slutliga resultatet.34 

Vilken kvalitet produkten har beror på hur byggbranschens aktörer samverkar i 
processen. Samarbetsformen är en faktor som avgör hur brukaren kan göras delaktig i 
processen.35 Med partnering som samverkansform kan man genom en dialog tillsammans 
skapa lösningar på kundens problem. 36  Entreprenadformen bygger på öppenhet och 
förtroende mellan deltagarna som bidrar med olika erfarenheter och kompetenser.37  

Om alla får tid att utföra sin del av uppdraget erhålls en smidig process och ett trevligt 
arbetsklimat. Då arkitekten ges tid att höra brukarnas krav och skapa genomarbetade 
ritningar undviks problem i produktionen.38 Eftersom risken finns att det som byggs inte 
uppfyller brukarens behov får inte medvetenheten om den mänskliga aspekten tappas 
bort. Den mänskliga dimensionen kan läggas till den tekniska konstruktionen genom att 
arkitekten företräder brukarnas intresse i byggprocessen. Hur väl resultatet 
tillfredsställer brukarnas behov beror till stor del på vilken roll och attityd som arkitekten 
tar i processen.39  

2.3 Arkitektrollen 

Arkitektyrket befinner sig i en ständig förändring. Att formge byggnader och rum, de 
traditionella arbetsuppgifterna, kompletteras ständigt med nya områden. Bygg-
processen breddas mot medborgare och kunder som involveras alltmer i projektens 
planeringsfas. En ökad kundorientering kräver en arkitektroll som lyssnar på och tar 
tillvara användarnas krav och villkor i skapandet av nya miljöer. Nya dörrar för kreativitet 
och skapande öppnas genom att i tidiga skeden släppa in fler aktörer som skissar på 
lösningar och arbetar designmässigt.   

                                                             
32 Ryd. 2008, s. 206-212. 
33 Fröst. s. 15. 
34 Svetoft. s. 212. 
35 Ibid. s. 58ff. 
36 Fernström, Gösta. Partnerskap och partnering i bygg- och fastighetsbranschen. Stockholm: Byggförlaget, 
2003, s. 54f. 
37 Ibid. s. 97. 
38 Svetoft. s. 12. 
39 Ibid. s. 73. 
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Arkitekten får därmed en bredare grund av idéer och lösningar att ta med in i sitt eget 
designarbete, men bör dock vara den som tar det arkitektoniska ansvaret för byggnaden. 
Risken att utforma en byggnad som betraktas som svåranvänd av förvaltare och brukare 
minskar genom att släppa in fler aktörer i designarbetet.40  

Då verksamheten deltar och engageras i processen är det viktigt att de får känna hur 
den egna insatsen bidrar till resultatet och vilken nytta och vilka förtjänster som fås av att 
medverka i processen. Att känna förtroende för de personer som leder arbetet och 
processen är därför grundläggande för att få brukarna delaktiga.41 Av de flesta förväntas 
arkitekten kunna ta rollen att hantera, tolka och överföra brukarnas behov och 
synpunkter. I arkitektrollen bör det därmed ingå att stödja brukarens formulering av sina 
krav och behov såväl som att även ta hänsyn till krav från andra aktörer och intressenter. 
Det ställs höga krav på arkitektens kompetens för att klara denna roll. Även andra aktörer, 
till exempel beställaren, kan stödja brukarens involvering. Beroende på hur 
organisationen ser ut förväntas arkitekten samspela med andra aktörer och använda den 
samlade kunskapen i projektteamet. Kunskapen om brukarnas behov måste ständigt 
uppdateras vilket förutsätter ett engagemang och god insikt i frågan.42  

Det tänkande som finns på arbetsplatsen måste förstås av arkitekten. Denne måste 
kunna skapa sig en bild av verksamheten och dess kultur.43 Utan grepp om verksamheten 
finns risken att arkitekten skapar sig en helhet genom att själv fylla i luckorna och 
översätta sin bild av verksamheten till byggprocessens språk. Detta kan leda till en 
felaktig bild av verksamheten som är svår att korrigera och ökar svårigheten att i 
efterhand ändra inriktning. Bilden blir mer rättvisande om möjligheten finns till en 
djupare kontakt med verksamheten. Därmed blir det även mer intressant för 
verksamheten att pröva sin självbild mot denna, då den kan tydliggöra oklarheter och 
inkonsekvenser samt ge verksamheten möjlighet att upptäcka nya önskemål och 
prioriteringar. För att arkitekten ska kunna ta hjälp av verksamheten i sitt arbete med att 
skapa en bild av denna krävs att företrädarna själva har en distans till sin egen 
verksamhet.44  

2.4 Designarbete kring arbetsplatsutformning 

Kärnan i processarkitektur, som en strukturerad beskrivning av processernas 
sammanhang, är att grunda förändringsarbetet i en undersökning av arbetsplatsen och 
iscensättandet av kollektiva aktiviteter. Utgångspunkten är att rumsliga, teknologiska, 
organisationsmässiga och ekonomiska faktorer samverkar och arbetsplatsförändringen 
ses som en helhet. Med hjälp av en arbetsplatsförändring får man en möjlighet att påverka 
och utveckla hela organisationen och dess verksamhet.   

                                                             
40 Fröst. s. 18f. 
41 Ibid. 31 
42 Svetoft. s. 20. 
43 Ryd. 2006, s. 25. 
44 Fröst. s. 33f. 
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I undersökningen av den faktiska arbetsplatsen och i upprättandet av kollektiva 
aktiviteter har man en uppsättning olika verktyg till hjälp.  

I tidsmässigt koncentrerade och noggrant strukturerade händelser sätts aktiviteter 
och instrument i spel, exempelvis rundturer på arbetsplatsen, workshops och designspel. 
Instrument som spelbrickor, spelplaner och skisspapper stödjer aktiviteterna. De 
kollektiva aktiviteterna genomförs i syfte att skapa en gemensam grund för arbetet, få nya 
idéer, skapa en dialog för utbyte av åsikter samt att dokumentera de beslut som tas 
gemensamt.45  

I tidiga skeden etableras det designmässiga arbetssättet genom att designdialoger 
upprättas mellan olika parter i byggprocessen. Processen kan betraktas utifrån ett vidgat 
designbegrepp där en byggnad utformas som en serie parallella och/eller efterföljande 
designprocesser mellan olika parter som samverkar för att skapa eller förändra en 
byggnad. Ständiga möten i olika former sker mellan de olika designprocesserna. 
Traditionella möten av förhandlingskaraktär kan kompletteras med möten utformade 
som designdialoger mellan byggherre, verksamhet, arkitekt och andra parter involverade 
i inledningen av ett projekt. Rätt utformade kan dessa designdialoger vara ett bra 
hjälpmedel för att ge stöd till målformulering, behovsbestämning och idéskapande.46 Att 
arbeta designmässigt i inledande skeden medför att människor i verksamheten 
aktualiserar sin helhetskunskap gällande arbete och arbetsplats. Till stor del handlar 
inledande skeden om att identifiera vilka kvaliteter som eftersträvas. Med rationella och 
metodiska arbetssätt är dessa kvaliteter inte omedelbart tillgängliga för de involverade, 
men med hjälp av samtal och skisser kan de tydliggöras. Sedan kan de resulterande mål- 
och behovsbestämningarna introduceras i byggprocessen.  

Bilden av designarbetet bestående av skapande och idébefästande kan kompletteras 
genom att poängtera att designprocessen i sig är en förhandling där förslagen växer fram, 
man förhandlar inte från början om färdiga förslag. Utforskandet och upptäckterna kan 
göras gemensamma och till en del av den kollektiva erfarenheten genom att göra 
designarbetet gemensamt.47 Det är omöjligt att lyckas med designarbetet om alla problem 
ska tas upp samtidigt. Dessa bör då delas upp strukturerat, men greppet om helheten får 
inte tappas bort.48 

Många aktörer från olika organisationer och med olika perspektiv, erfarenhet och 
kompetens är engagerade i arbetsplatsutformning. Designuppgifter som handlar om 
arbetsplatsutformning är samtidigt med nödvändighet inledningsvis komplexa och 
otydliga. Genom enbart diskussion kan man fånga allmänna idéer om kvaliteter och mål, 
men förslag till fysisk utformning kräver andra representationer. Designprocessen kan 
betraktas som en utveckling från generella till specifika koncept. 49  I designarbetet 
utvecklas en förståelse att veta vad man vill ha och vad som är möjligt att vilja.50   

                                                             
45 Fröst. s. 22. 
46 Ibid. s. 52f. 
47 Ibid. s. 149-157. 
48 Ibid s. 50. 
49 Ibid. s. 169f. 
50 Ibid. s. 156. 
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Ett designmässigt arbetssätt uppmuntrar deltagarna att själva göra grundläggande 
prioriteringar. Arbetet inriktas inte på de geometriska rum i vilka arkitekterna ofta börjar 
sin utformning, utan istället på de aktiviteter som förväntas äga rum. Istället för att bygga 
rum byggs platser. Platser är förbundna med de handlingar som utförs där och uppstår 
när rummet tas i bruk.51 

2.5 Arbetsplatsutformning i skolmiljö 

Sett till antal elever och personal är skolan Sveriges största arbetsplats.52 Vad gäller en 
arbetsplats utformning finner man regler gällande arbetsmiljö i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, AFS. Dessa föreskrifter presenterar en grundnivå som alla arbetsplatser 
måste uppfylla.53  

Den fysiska arbetsmiljön i skolan handlar om hur det ser ut i de olika lokalerna t.ex. 
klassrum, korridorer, toaletter, slöjdsalar, gymnastiksal och matsal. Den fysiska 
arbetsmiljön handlar även om ventilation, belysning och buller. 54  Fysiska risker i 
arbetsmiljön är t.ex. buller och dålig ventilation som kan ha negativ hälsopåverkan. Den 
psykologiska arbetsmiljön handlar om stämningen på skolan, dvs. relationerna och 
samarbetet mellan personal och elever samt hur skolan hanterar konflikter. Exempel på 
psykologiska risker är stress, mobbning och utanförskap. 55  Den psykosociala 
arbetsmiljön handlar om hur man behandlar varandra på skolan. Stress och högt 
arbetstempo är exempel på risker i den psykosociala arbetsmiljön. På skolan är den 
psykosociala arbetsmiljön mycket viktig att ta hänsyn till då det i skolmiljöer kan uppstå 
problem gällande exempelvis mobbning eller annan kränkande särbehandling. 
Elevinflytande är därför en viktig del i arbetet kring att förbättra arbetsmiljön på skolan. 
Att skolan ska vara tillgänglig är ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till. Det handlar 
om att ges möjlighet att kunna medverka i olika verksamheter. Även den som har en 
tillfällig eller mer varaktig funktionsnedsättning ska kunna ta del av skolans verksamhet. 
En anpassad miljö är bra för alla som vistas i skolans lokaler.56 

  

                                                             
51 Fröst. s. 169f. 
52 Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljön i skolan.  Stockholm: Danagårdslitho,  2015, s. 3. 
53 Ryd. 2008, s. 48. 
54 Arbetsmiljöverket. s. 10f. 
55 Ibid. s. 3. 
56 Ibid. s. 12f. 
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2.6 Designdialog som verktyg 

Begreppet designdialoger kan beskrivas som ett designmässigt arbetssätt för 
byggprocessens tidiga skeden. Syftet med designdialogerna är att få fram ett bättre 
underlagsmaterial till programskrivning och arkitektarbete genom att stödja 
behovsanalys, målformulering och idéskapande. Genom arbete med designartefakter 
såsom modeller, designspel och visualiseringar i designdialogerna växer insikter om mål, 
behov och idéer fram. Som representation av olika ansatser ger designartefakterna 
underlag till ett bredare och bättre förankrat idéunderlag för programskrivning och för 
arkitektens eget designarbete. Ett engagemang hos deltagarna skapas genom att på detta 
sätt arbeta gemensamt med design.57 En fungerande designdialog kan endast upprättas 
utifrån medvetenheten om olikheterna bland medverkarnas bakgrunder och intressen.58 

En kartläggning av den verksamhet som äger rum och av arbetsmiljön bör alltid 
inleda en designdialog. Många som arbetar nära varandra känner inte alltid till eller har 
förstått varandras arbetsuppgifter och villkoren för dem och det måste man vara 
medveten om. För att stimulera arbetet med målformulering och behovsbestämning 
tidigt i projektet och för att bryta det faktum att verksamheten ofta blivit hemmablind 
krävs olika typer av input. Andra arbetsplatser kan besökas eller så kan bilder som 
illustrerar olika typer av kvaliteter användas. Gruppen ska sedan utifrån 
dokumentationen och övrig input försöka bygga upp en gemensam förståelse för 
verksamheten och de aktuella förändringarna. Som referensram för arbetet används 
konkret material i form av bilder och beskrivningar. I allmänhet skapas inte någon mer 
djupgående insikt om varandras olika perspektiv, prioriteringar och idéer förrän 
designarbetet handgripligen kommer igång med hjälp av brickor, klossar mm. Detta 
arbete bör gärna ske i mindre grupper där olika kategorier av deltagare blandas.59 

I en grupp bestående av olika parter som deltar i en designdialog uttrycks visioner 
om framtiden på olika sätt. Då deltagarna antar en öppen attityd till hur arbetsplatsens 
framtid skulle kunna se ut och tillfälligt överger den enskilda visionen kan de skilda 
perspektiven förenas. Verksamhetens företrädare och brukare erbjuds själva att utforma 
rumsliga gestaltningar i vilket man stödjer dem att forma och prova sin egen bild av sig 
själva. När verksamhetens självbild tydliggjorts genom användandet av de rumsliga 
sammanhangen kan den ifrågasättas och förändras. På så sätt hjälps verksamheten att 
reflektera över sig själv, sina mål och behov. Genomförandet av en designdialog kan på så 
sätt hjälpa till att utveckla verksamhetens självbild. 

För att tillsammans bygga en gemensam grund från vilken en dialog kan växa fram 
krävs att man antar utmaningen att hålla tillbaka förutfattande föreställningar. 
Utmaningen i upprättandet av designdialoger är att få samarbetet meningsfullt hela tiden 
trots olikheter. Detta kan åstadkommas genom ett designspråkspel som både bekräftar 
och förnyar var och ens perspektiv. 60  

                                                             
57 Fröst. s. 14. 
58 Ibid. s. 157f. 
59 Ibid. s. 172f. 
60 Ibid. s. 157ff. 
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Deltagare som inte är vana vid att arbeta med designmetoder och professionella 
designers ska kunna arbeta tillsammans i dialogform och känna att man gemensamt 
åstadkommer meningsfulla saker. Designen som ett kontinuerligt framtagande och 
provande av lösningsförslag kan översättas till en gemensam aktivitet för en grupp 
människor med olika kompetens och referensramar. Genom skapandet och hanteringen 
av designartefakter sker designdialoger. Med hjälp av designartefakter tvingas gruppen 
ta ställning till frågor som inte tagits upp då designartefakten visar upp andra egenskaper 
än de förväntade. Artefaktens betydelser är underförstådda och bygger på föreställningar 
och konventioner. Artefakten får sin betydelse i det sammanhang där den befinner sig 
genom att inte bara vara ett fysiskt föremål utan även fungera som en tids- och 
rumsspecifk meningsskapare. 61 

Kring designartefakterna skapas en dialog. Dialogen hjälper deltagarna att utveckla 
en genomtänkt kvalitativ bedömning när de väger sina argument mot andras. Då 
deltagarna får arbeta designmässigt får de ett grepp om vilka krav som är möjliga att ställa 
och vad designuppgiften egentligen gäller. Under arbetets gång är lösningarna som 
kommer fram mindre viktiga. Sett från helhetens synpunkt kan arkitekten ofta finna 
andra möjligheter som fungerar bättre. Designdialogen bör därför arrangeras som en 
reflekterande konversation inom en designgrupp och dess designartefakter, där 
skapandet och användandet av artefakterna framhålls som en mötesplats för dialog, 
förhandling och interaktion mellan gruppdeltagarna. Designartefakter tillverkas av 
designmaterial. Vilket designmaterial som ska erbjudas en grupp icke-professionella 
designers är avgörande för dialogens framgång. Ett mer bearbetat designmaterial är till 
hjälp för icke-professionella designers att stödja designdialogen och koncentrera 
uppgiften under förutsättning att det är enkelt att hantera. Designartefakten fungerar 
som en förmedlande länk mellan olika språkspel och praxisgemenskaper. Den kan av var 
och en tillägnas och införlivas på olika sätt och skapar kontinuitet och samhörighet i 
designarbetet. Ett spontant arbetssätt växer fram i workshoparna i arbetet med att 
utforma gemensamma designartefakter av designmaterialet.62  

Olika designmaterial ger möjlighet att från olika synvinklar se och greppa 
designproblemet. Det är enkelt att förflytta sig mellan de olika synvinklarna allt eftersom 
designdialogen och byggandet av designartefakterna fortgår. 63  I designdialogerna är 
materialet bearbetat och förberett för att underlätta för icke-professionella designers att 
under begränsade tidsramar kunna arbeta designmässigt. Med hjälp av gemensamt 
designarbete skapar deltagarna designartefakter med det förberedda designmaterialet. 
Kärnan i designdialogen är de diskussioner som äger rum kring det gemensamma 
byggandet av designartefakter. Designmaterialet används som utforskande och kreativ 
utgångspunkt för designarbetet. Samtidigt innebär materialet begränsningar av 
uppgiften, det ingriper i och förändrar designprocessen.64  

                                                             
61 Fröst. s. 44ff. 
62 Ibid. s. 150-158. 
63 Ibid. s. 128. 
64 Ibid. s. 164. 
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När icke-professionella designers arbetar designmässigt med att lösa rumsliga 
utformningsproblem ställs andra krav på utformning av designmaterialet. Genom 
utbildning och erfarenhet har arkitekten ett brett register av exempel att tillgå när denne 
ställs inför en ny arbetsuppgift att utforma rum och byggnader. Utan detta register 
bottnar icke-professionella designers sina idéer i personliga eller närliggande 
erfarenheter. För att stödja icke-professionella designers i att bygga rumsliga 
konceptförslag är det viktigt att sätta begränsningar och regler. Den gemensamma 
designprocessen påverkas av designmaterialet. Det kan aldrig vara neutralt eller 
förutsättningslöst. Detta designarbete är viktigt för att kunna sätta ramen för det 
gemensamma designarbetet. Designmaterialet måste vara väl förberett av arkitekten och 
är viktigt för framgången. Även valet av vilken abstraktions- och detaljeringsgrad som är 
lämplig i den aktuella situationen är viktigt. I ett tidigt stadium bör grövre verktyg 
användas. För att inte osäkerhet inför arbetet med en särskild metod tar för stor del av 
uppmärksamheten och bromsar kreativiteten bör grupperna i allmänhet ha tillgång till 
flera olika möjligheter. 65 

Att hela tiden arbeta undersökande och inte låsa sig vid lösningar för tidigt är en 
viktig tanke med designspelet. Det snabba byggandet av lösningsförslag är styrkan i 
arbetandet med designspelen. Att i designspelet ge deltagarna brickor istället för papper 
och pennor ger fördelen att brickan är lätt att flytta runt till skillnad från ett draget streck 
som är svårare att sudda ut och rita någon annanstans utan att det upplevs som ett 
intrång. Brickorna kan föreställa såväl möbler som funktioner eller andra komponenter 
och ger en bättre utgångspunkt för förhandling. Lösningsförslagen används inte som 
slutgiltiga lösningar utan som verktyg för att förstå och undersöka.66 En serie tidsmässigt 
koncentrerade och innehållsmässigt strukturerade aktiviteter bygger upp processen. 
Genom gemensamt utforskande och designarbete utvecklar aktiviteterna målsättningar 
och visioner. Olika verktyg som designspel och visualiseringar används dels i syfte att 
skapa en gemensam förståelse för designproblematiken och dels för att skapa nya förslag. 
Förståelsen av problemets fulla komplexitet förstås först när man tillsammans arbetar 
med problemets lösning.67 

2.7 Leda designprocessen 

Vem ska leda den gemensamma designprocessen? Vilka kunskaper och erfarenheter 
krävs för denna uppgift och var ska ledaren befinna sig organisatoriskt? Att leda 
designarbetet är en viktig uppgift. Designprocessen är ingen ordnad sekvens med vissa 
moment som man steg för steg tar sig igenom. För att leda och stödja arbetet krävs 
framför allt aktivt deltagande, designerfarenhet och skicklighet. Komplexiteten i 
designuppgiften ska hela tiden hållas levande. Om man för tidigt specificerar sig blir 
uppgiften reducerande. Arbetet bör hela tiden se till att hållas på rätt nivå.  

                                                             
65 Fröst. s. 164-173. 
66 Ibid. s. 80. 
67 Ibid. s. 171. 
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Det är också av stor vikt att samtliga deltagare får komma till tals och känna att de räknas 
lika mycket.68  

Egen designkompetens krävs för att planera, leda och genomföra en designdialog. 
Rollen kräver särskild träning och särskilda kunskaper. Denna roll kan kallas ╊processarkitekt╊ för att markera att rollen handlar om att designa processen. En viktig 
kvalifikation för rollen är att ha kunskap och erfarenhet av design. Designdialoger är 
ingen majoritetsbaserad demokratisk process, vilket bör kännas till. Processen syftar till 
att olika uppfattningar ska klargöras och lösningar som kan tillgodose olika intressen ska 
identifieras. För att hitta fram till överenskommelser och lösningar måste utrymme ges 
till samtliga involverade att utveckla sitt synsätt, sina idéer och kunna argumentera för 
sin uppfattning. Processarkitekten måste ha förmåga att se problem med andras ögon och 
kunna växla mellan olika perspektiv, att kunna lyssna utan att dra förhastade slutsatser. 
De förslag som kommer fram måste bli kompletta och alla konsekvenser måste belysas i 
diskussionen. Om arbetet stannar upp måste ledaren kunna ge stöd och om det flyter iväg 
i någon riktning måste läget stabiliseras. För att kunna aktualisera betydelsefulla 
kvalitetsfrågor måste man delta aktivt, vara engagerad och komma med genomtänka 
inlägg. Det är inte alltid lätt att upprätthålla gränsen mellan att hjälpa och att styra. En låg 
profil passar sig i vissa lägen, medan det i andra lägen krävs ett mer aktivt ingripande. För 
att inte låsa fast övriga deltagares tänkande i detaljer gäller det att som processarkitekt i 
rätt lägen våga visa sina tankar.69  

I arkitektarbetet finns risken att arkitekten inledningsvis snabbt läser av krav och 
begränsningar och ur dessa tar fram en första skiss. Denna skiss är ofta väldigt klar och 
enkel beroende på att man från början inte har någon klar uppfattning om uppgiftens 
komplexitet. Risken finns att denna skiss tidigt låser tänkandet. De första skisserna bör 
då ses som ett material med vars hjälp man mer detaljerat kan utforska design-problemet. 
Tidiga skisser belyser olika problem gällande exempelvis hänsyn till detaljplan, budget 
och rumsplanering. Allt eftersom dessa frågor blir aktuella kan de användas till att 
utveckla skisserna och bidra till att ta fram nya lösningar. Det bör poängteras att man i 
designprocessen inte kan be deltagarna att lämna förslag på byggnadens fysiska 
utformning. Istället ombeds de att skissa fram förslag på sin arbetssituation och nya sätt 
att ordna sitt arbete. I ett senare skede får arkitekten ta på sig att översätta dessa förslag 
till lokaler och byggnader. Det är viktigt att även gruppdeltagarnas inledande idéer 
analyseras på ett systematiskt sätt för att få igång kunskapsprocessen och använda dessa 
idéer till att upptäcka nya frågor och ta fram nya lösningar.70 Man måste ha förmåga att 
hjälpa kunden att göra scenarier och förutse behovet av flexibilitet.71 

                                                             
68 Fröst. s. 99. 
69 Ibid. s. 175ff. 
70 Ibid. s. 51. 
71 Ibid. s. 25f. 
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3. Fallstudie Bärstadsskolan 

Följande avsnitt presenterar arbetet kring att utforma Bärstadsskolan på Hammarö. 
Designdialogen kring Bärstadsskolan genomfördes i syfte att åstadkomma en skola bättre 
anpassad till verksamhetens krav. Genom att brukare och andra intressenter 
involverades i en designdialog gavs de möjlighet att påverka den nya skolans utformning. 
Sweco Architects var processledare för dialogarbetet vilket resulterade i en 
programhandling som presenterade den nya skolans utformning. 

3.1 Projektet Bärstadsskolan 

Bärstadsskolan är belägen i Hammarö kommun strax söder om Karlstad. Kommunens 
invånarantal uppgår till drygt 15200 personer och sett till ytan är Hammarö en av 
Sveriges minsta kommuner.72 I oktober 2012 antog kommunfullmäktige detaljplanen för 
en ny skola i området Östra Bärstad. Ett partneringavtal upprättades mellan Hammarö 
kommun som byggherre, Skanska Sverige Hus Väst som byggnadsentreprenör och Sweco 
Architects som arkitekter. Detaljplanen Del av Gråberg 1:4 Ny skola Östra Bärstad vann 
laga kraft i november 2012. Planens syfte var att möjliggöra etableringen av en F-6 skola 
för ca 500 elever samt en idrottshall inom Östra Bärstad. Befintliga skolor i området, 
Hallersruds skola och Hammarlundens skola, behövde ersättas respektive avlastas.73 

Naturen kring skolområdet erbjöd stora kvaliteter och möjligheter att bedriva 
utomhusundervisning och i detaljplanen poängterades vikten av att i möjligaste mån 
bevara så mycket som möjligt av omkringliggande skog. Skogsområdet i öster kunde 
lämnas orört och kan på så vis utgöra en del av skolgården. Planen framhöll också vikten 
av att byggnaderna skulle smälta in i omgivningen genom att utnyttja terrängen och en 
naturlig färgskala på exteriören.74 

Byggstart var i mars 2013 och projektet färdigställdes i februari 2015.75 I dagsläget 
går ca 370 elever på skolan som fullt utbyggd beräknas kunna ta emot närmare 500 elever 
i verksamheten. Skolbyggnaden består av fem sammankopplade huskroppar, varav 
idrottshallen utgör en del, se figur 1 och 2. Ett genomgående miljötema, som gäller både 
byggnaden och arbetsmiljön för elever och personal, sätter sin prägel på skolan som är 
certifierad Miljöbyggnad Guld.76  

                                                             
72 Hammarö kommun. Om Hammarö. https://www.hammaro.se/Paverka/Om-Hammaro/, 2015, (Hämtad 
2015-04-14). 
73 Hammarö kommun. Detaljplan för del av Gråberg 1:4, Ny skola på Östra Bärstad. 

https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Samhallsplanering/Planer-och-
projekt/Detaljplaner/Detaljplan-for-del-av-Graberg-14-Ny-skola-pa-Ostra-Barstad/, 2014, (Hämtad 
2015-04-16). 
74 Hammarö kommun, Detaljplan för del av Gråberg 1:4, Ny skola på Östra Bärstad. 

https://www.hammaro.se/globalassets/bo/boende-och-miljo/samhallsplanering/detaljplan.ostra-
barstad.planbeskrivning.pdf, 2012, s. 5-11. (Hämtad 2015-04-16). 
75 Byggfakta, Östra Bärstad. http://www.byggfaktadocu.se/ostra-barstad-del-av-graberg-1-
4/projekt.html, 2015, (Hämtat: 2015-03-24) 
76 Hammarö kommun, Bärstadsskolan F-6. https://www.hammaro.se/barstadsskolan, 2015, (Hämtad 
2015-04-22) 
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Betyget guld innebär att byggnaden visar den miljömässigt bästa tekniken gällande 
energi, inomhusmiljö och material. 77  I arbetet kring att utforma den nya skolan 
genomförde arkitekter från Sweco Architects i Karlstad en designdialog där bland annat 
företrädare från kommunen och skolverksamheten ingick i arbetsgruppen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
77 Sweden Green Building Council, Miljöbyggnad - Metodik nyproducerade och befintliga byggnader, 
manual. 2014, s. 12ff. 

Figur 1. Bärstadsskolan. Fotograf Felix Gerlach. 

Figur 2. Idrottshall Bärstadsskolan. Fotograf Felix Gerlach. 
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3.2 Designdialog kring skolbyggnader på Sweco Architects 

På Sweco Architects i Karlstad samverkar arkitekter, landskapsarkitekter och 
byggnadsingenjörer i olika projektteam. Deras uppdrag finns inom många olika 
marknadsområden, exempelvis undervisningslokaler. För att på ett effektivt sätt nå långt 
under det tidiga skedet av projektet använder Sweco Architects sig av metoden 
designdialog. Modellen bygger på engagemang och delaktighet där Sweco Architects 
fungerar som både processledare och arkitekt. Arbeten med designdialoger utförs ofta i 
någon form av samverkansentreprenad. Från Swecos sida vet man i partneringarbeten 
att projektet kommer följas från början till slut.  Då har de även tillgång till en grupp 
konsulter som följer projektet. Entreprenadformen partnering och dialogen utgör en bra 
kombination.  

Deltagarna i designdialogen gällande skolprojekt representerar ofta kommunen, 
skolan, byggföretaget, underentreprenörer samt arkitekten. Arbetsgruppen definierar 
tillsammans behov, utvecklar idéer och resultatet av designdialogen sammanfattas i en 
programhandling som utgör grunden för fortsatt projektering. 78   Figur 3 visar var i 
byggprocessen som designdialogen utspelar sig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De flesta dialogprojekt följer en tydlig mall som noggrant förankras tidigt i processen 
tillsammans med deltagarna.79 Designdialogen som process bygger på en arbetsmetod 
uppbyggd av en serie workshops som ska ge förutsättningar för dialoger i ett kreativt och 
flexibelt arbetssätt. Workshops som arbetssätt är visuellt och skapar en förståelse, 
tydlighet, engagemang och delaktighet även för de som inte är insatta i hur en 
byggprocess går till eller kan läsa ritningar.80 Kunskap och kreativitet ska finnas med i 
hela designprocessen för att säkerställa att arkitekturen tillför ett mervärde för 
beställare, brukare och samhälle.81 Genom att involvera brukarna i designdialogen får 
dessa bättre kännedom om lokalerna och större förståelse för projektet. Lokal-
lösningarna blir mer skräddarsydda och skolorna blir mer pedagogiskt utformade. 

                                                             
78 Sweco AB. Sweco i Karlstad, broschyr. s. 6. 
79 Fors, Sebastian; Arkitekt på Sweco Architects. Karlstad, möte, 2015-04-21.  
80 Sweco Architects. Designdialog, powerpoint. 2013, s. 8. 
81 Sweco AB, Arkitektur. http://www.sweco.se/en/Sweden/Tjanster/Arkitektur-och-
planering/Arkitektur/, (Hämtad 2015-04-17). 

Figur 3. Designdialogen i byggprocessen. Sweco Architects. 
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I designdialoger kring just skolprojekt förs mycket diskussion kring arbetssätt och hur 
det beror av skolans pedagogiska inriktning. Det pedagogiska synsättet påverkar i hög 
grad utformningen av byggnaden. En nackdel med att involvera brukare i utformnings-
arbetet är att arkitekten själv får mindre frihet. Dock uppstår betydligt färre kommentarer 
i efterhand när man haft en dialog kring utformningen som följd av att flera personer vet 
varför vissa val har gjorts. Som arkitekt upplever man också ofta att små specifika saker 
ger stora positiva reaktioner från brukarna. Designdialogen kan även stärka 
arkitektrollen. I dialogen har arkitekten inte rollen som expert utan ska vara generell och 
samordna arbetet. Arkitekten hanterar de mjuka värdena och kan ta rollen att öka 
förståelsen för vad alla vill ha och vilka begränsningar som finns och därmed öka 
yrkesrollens trovärdighet. Dialogen underlättar även kommunikationen i resten av 
byggprocessen genom att vissa deltagare följer med till nästkommande stadier. 
Exempelvis kan ventilationstekniker delta i designdialogen och detta ger en fördel 
systemmässigt då lösningarna diskuteras redan från början. Det händer även att denna 
typ av deltagare kommer att medverka i flera designdialoger och kan då ta med sig 
erfarenheter och lösningsförslag in i nästa projekt.82  

En designdialogprocess skulle kunna ställas upp som i figur 4. Innan workshop-
arbetet tar vid har en styrgrupp tagit fram planering, tidplan, direktiv för projektet samt 
beslutat huruvida ett gemensamt studiebesök ska genomföras. Styrgruppen tittar även på 
tidigare utredningar, vilka som ska delta i arbetsgruppen och hur kommunikationen 
under processen ska föras. 83  Om förutsättningarna för projektet är otydliga kan en 
flexibel dialog inte åstadkommas. Arbetet skall kunna ske steg för steg och bli mer och 
mer konkret. Stöter man på problem på vägen på grund av otydliga förutsättningar 
fungerar inte strukturen i dialogen.84     

 

  

 
 
 
 
 

                                                             
82 Fors. 
83 Sweco Architects. Designdialog, powerpoint. 2013, s. 9. 
84 Fors. 

Figur 4. Designdialogprocessen. Sweco Architects. 
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Varje workshop har ett tema och uppgifter kopplade till detta. Mellan varje workshop 
bearbetas idéerna till skissförslag av arkitekten. Arbetet från arkitektens sida beror på 
vilket workshopskede man är i och ofta är tiden knapp till att skissa. I det tidiga skedet 
gäller det att sammanställa synpunkter och önskemål och koppla tillbaka till arbets-
gruppen med inspiration och sina egna referenser. Det krävs från arkitektens sida att 
denne är lyhörd och kan koppla det som ritas till vad deltagarna sagt. Mycket har att göra 
med hur förslagen presenteras utifrån deltagarnas synpunkter.  
I det senare skedet presenteras ett rikligt skissförslag som ofta tas fram av en grupp 
arkitekter genom att de sätter sig ner tillsammans och tar fram ett koncept. När arkitekten 
gör koncepten är det lätt att tänka geometriskt och fastna i en form. Designdialogen ska 
kunna lägga fokus på att studera förhållanden och flöden. Det är viktigt att de skisser, 
synteser och konceptförslag som arkitekterna tar fram inte är för färdiga och visar för 
mycket. Deltagarna ska känna sig motiverade att tycka till och våga förändra. Konceptet 
är väldigt viktigt i dialogprojekten. Det handlar om att förmedla en tydlig idé som baserar 
sig på arbetsgruppens analys, platsens förutsättningar, verksamhetens karaktär osv. 
Arbetsgruppen får utvärdera förslaget utifrån ett antal frågor. Denna systematiserade 
respons är svår att få i ett vanligt projekt utan dialog. 85  

I det tidiga skedet kan arkitekten ibland konsultera exempelvis brandkonsulter, men 
ofta utgår de ifrån samlad erfarenhet av liknande projekt. De tar även hjälp av vissa 
nyckeltal t.ex. antal kvadratmeter per barn när de dimensionerar rum. Som arkitekt i 
designdialogen kan man inte vara prestigelysten. Arkitekten är processledaren som 
fördelar ordet och arbetar strukturerat. Det är ett arbetssätt man måste skolas in i. 
Processledaren har uppgiften att engagera deltagarna i arbetet. Det händer att deltagarna 
kopplar av och inte tar ansvar för att medverka. När det handlar om att reflektera över 
verksamheten och rådande arbetssätt kan deltagarna vara motsträviga och inte vilja 
åstadkomma förändringar.86 

Uppgifterna under en workshop specificeras beroende på typ av projekt och hur långt 
workshop-processen har kommit. Syftet med workshoparna är att alla ska få en 
helhetssyn och använda sig av enkla verktyg för att alla ska kunna känna sig delaktiga. I 
designuppgifterna används bild- och färgbrickor och en spelplan. Vilken typ av brickor 
som används kan variera mellan olika projekt, liksom brickornas och spelplanens storlek. 
Materialet plockas ihop av arkitekterna till varje workshop så att deltagarna känner att 
detta anpassas till varje ny uppgift. När barn deltar i elevworkshops kan bildbrickorna 
behöva tas bort då det ofta tar för mycket tid när barnen måste hitta rätt bricka. Även 
arkitekterna kan använda sig av designmaterialet när de jobbar sinsemellan i grupp för 
att få ett friare arbetssätt. I vissa designdialoger används även andra verktyg, exempelvis 
intervjuer mellan deltagarna i syfte att skapa en bättre förståelse för varandras behov och 
önskemål.87  

                                                             
85 Fors. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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Om man väljer att i projektet göra studiebesök förläggs dessa till den tidiga delen av 
processen. Syftet med studiebesök är att bygga gemensamma referensramar och få 
inspiration inför workshoparbetet.88 I skolprojekt är dessa studiebesök ofta till stor hjälp 
då många deltagare är ovana vid nya skolmiljöer. Studiebesöken kan även ge inspiration 
att utveckla skolans pedagogiska synsätt. Bilder från studiebesöket som deltagarna får 
kommentera och reflektera över visas på nästkommande workshop.89 

3.3 Designdialog kring Bärstadsskolan 

Under workshop 1 framhölls ramarna för projektet, dimensionerande uppgifter och vilka 
förutsättningar som rådde. Inledningsvis gjordes även en presentation av 
organisationens uppbyggnad, en redogörelse av vilka som skulle komma att delta i 
arbetet i syfte att klargöra vilka intressentgrupper som representeras samt en 
redogörelse för projektets entreprenadform. 90  På uppdrag  av  KSAU’s  styrgrupp,  dvs 
politikerna på Hammarö, utgjordes projektledningsgruppen för projektet Bärstadsskolan 
av projektledare, förvaltningschef Barn och ungdom och förvaltningschef Service. I 
arbetsgruppen deltog projektledare, förvaltningschef Barn och ungdom, rektorer från 
Hallersruds och Hammarlundens skolor, lärare från båda skolorna, specialpedagog, 
verksamhetschef skolhälsovården, kostchef, kulturchef/rektor Kulturskolan, 
kommunarkitekt, enhetschef lokalvård, fastighetsingenjör Serviceförvaltningen, 
miljösamordnare, projektchefer Skanska, projektingenjör Skanska, partneringsledare, 
arkitekter från Sweco samt representanter från Lärarförbundet, föräldrarna, IT, Skolans 
vision och kommunal.91  

3.3.1 Workshop 1 

Syftet med den inledande workshopen var att starta designdialogarbetet, kartlägga 
nuläget, höra varandras synpunkter, skapa gemensamma mål och formulera viktiga 
samband. De ramar och direktiv som ställdes upp av styrgruppen presenterades för 
arbetsgruppen. Direktiven talade om en skola med årskurser från förskola till årskurs sex, 
med plats för ca 500 elever och 50-60 personer i personalen, en fritidsgård som ingår 
genom samnyttjande av lokaler, ett tillagningskök och en fullstor idrottshall. Direktiven 
talade också om att lokalerna skulle utformas så att de kan komma att nyttjas även efter 
skoltid samt att skolan vid behov ska kunna skalas ner eller byggas till. När ramar och 
direktiv presenterats för arbetsgruppen redogjordes för tanken kring referensgrupper 
där organisationen var framtagen för att vara så representativ som möjligt. Deltagarna i 
arbetsgruppen hade till uppgift att informera de grupper de representerar och återkoppla 
till dessa under arbetets gång. 92  
  

                                                             
88 Sweco Architects. Designdialog, powerpoint. 2013, s. 10. 
89 Fors. 
90 Sweco Architects. Designdialog, powerpoint. 2013, s. 11f. 
91 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 1. 2012. s.1. 
92 Ibid. s.1ff. 
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Därefter visades bilder på den tomt som kommunen köpt för ändamålet samt bilder från 
Hallersruds och Hammarlundens skolor. Deltagarna uppmanades att reflektera över 
följande frågor: Vad fungerar bra och dåligt i er nuvarande situation? Vad vill vi ta med 
oss till den nya skolan? Vad vill vi lämna bakom oss? Reflektioner kring dessa frågor 
presenterades sedan inför hela gruppen.  

Gällande utemiljön framkom önskan om en miljö som uppmuntrar till att vara ute, 
som utnyttjar platsens kvaliteter och bibehåller närheten till naturen. I kapprummen 
önskades större utrymmen med möjlighet för bra skoförvaring i syfte att få en skofri 
skola. Ur IT-synpunkt tänkte gruppen sig pedagogiska presentationsmöjligheter med 
trådlöst nätverk både ute och inne, tillgång till takprojektorer i varje klassrum och ett 
flexibelt system som kan utvecklas i framtiden.  
Slöjdsalarna önskades i anslutning till varandra, placerade i markplan med breda dörrar 
för att enkelt kunna lasta in virke. För att åstadkomma en bättre ljudmiljö ville de placera 
spånsugens maskinrum utanför byggnaden och maskinparken avskild med en halvvägg. 
För personalen efterfrågades lärararbetsplatser till alla och ett stort gemensamt 
personalrum. De ämnesrum som saknades var funktionella ämnessalar, ateljéer för 
skapande, matematik/teknik/NO-rum och musiksal. Gällande energi och miljö hade de 
tankar kring källsortering utomhus och bättre lösningar för detta inomhus. 
Inomhusklimatet skulle ha bra ventilation och mycket dagsljus. Ur 
tillgänglighetssynpunkt ville gruppen ha breda dörrar och en tydlig orienterbarhet. 
Undervisningsrummen skulle utformas med möjlighet att bedriva varierad undervisning 
och de efterfrågade platser att ta sin tillflykt till när man vill vara ifred. Matsalen önskades 
vara öppen och flexibel och idrottshallen med en egen entré och väl tilltagna 
omklädningsrum. Önskemål framkom om att slippa stora grupper i trånga lokaler. De ville 
även undvika baracker, höga ljudnivåer och dåliga förvaringsmöjligheter. Överlag 
efterfrågades i skolan flexibilitet med skjut- och vikväggar och många olika rum.93 

Ur denna första övning formulerades värdeord för projektet. Arbetsgruppen kom 
fram till värdeorden: kreativitet, säkerhet/trygghet/integritet, glädje/harmoni, 
möjligheter för alla elever, omtanke om varandra, integration lärare - elev, det stora och 
det lilla i ett och småskaligheten. 94  Efter redovisningen av den första övningen 
presenterade förvaltningschefen för Barn och ungdom samt rektorn för den nya skolan 
sin pedagogiska vision som sammanfattats i ledord för projektet. Ledorden sa att den nya 
skolan skulle utformas så att den uppmuntrade till dialog, den skapade förutsättningar 
för alla att lyckas, den skulle ge utrymme för moderna fritidslösningar, uterummet skulle 
ses som en naturlig del av skolans utrymme, nyttan av samtliga lokaler skulle kunna 
maximeras, en positiv människosyn skulle prägla miljön samt att känslan  av  ╊lite  på landet╊ skulle infinna sig. De framhöll även vikten av att komma ihåg att den nya skolan 
skulle bli tre gånger så stor och att projektet utgick från två skolor med olika kulturer.95 

                                                             
93 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 1. 2012. s. 5f. 
94 Ibid. s. 6. 
95 Ibid. s. 7. 
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Nästa steg i workshopen var att gruppvis genomföra designarbete kring olika 
frågeställningar. Resultatet blev en sammanställning av den befintliga skolans styrkor och 
svagheter och även formuleringar kring vilka kvaliteter som önskades för den nya skolan. 
Deltagarna delades in i fem grupper där man blandade människor från olika kompetenser. 
Varje grupp fick varsin uppsättning bilder, pennor, lim och en spelplan, se figur 5.  

I ca 40 minuter diskuterades sedan frågeställningen: Beskriv den nya skolans samband 
genom att fundera över kvaliteter, aktiviteter, flöden och funktioner. För att hjälpa 
grupperna att få igång en diskussion hade de några frågor till hjälp: Vad möter man när 
man kommer till skolan? Vad behöver ligga centralt, vad kan vara mer perifert? Vilken roll 
har fritids och hur ordnas samband mellan arbetslagen bäst? Mot slutet av övningen 
limmades bilderna fast på spelplanen för att denna skulle kunna presenteras inför hela 
gruppen.96  

Grupp 1 redogjorde för sina tankar om uteklassrum där möjligheten skulle finnas att 
laga mat utomhus och att det är viktigt att möta naturen innan man kommer till själva 
entrén. Designmaterialet användes för att symbolisera naturen och skogen som ett 
signum för skolan. Gällande funktioner och samband ville gruppen placera slöjdsalarna 
bredvid varandra, ha matsalen uppdelad i mindre delar med köket i mitten, en 
kombinerad matsal och aula samt en bro till idrottshallen som visade att de hängde ihop. 
Gällande placering av skolsköterska, kurator och psykolog kunde dessa placeras centralt 
eller perifert med ett gemensamt väntrum. I entrén till skolan önskades displayer som på 
ett pedagogiskt sätt skulle kunna visa energiförbrukningen.97 

Grupp 2 tänkte sig en kärna i mitten av skolan med matsal och samlingsrum. Även 
biblioteket skulle finnas i centrum. Huvudentrén skulle vara öppen och välkomnande. 
Med många elever är det viktigt med flera entréer, en till varje enhet. Gruppen 
efterfrågade ett rejält personalrum med en småskalighet bakom de större gemensamma 
delarna, lärararbetsplatser till varje enhet med konferensrum och grupprum.  

                                                             
96 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 1. 2012. s. 8. 
97 Ibid. s. 9. 

Figur 5. Designarbete. Sweco Architects. 
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Gällande utemiljön föreställde man sig en lekvänlig miljö nära förskoleklass och lågstadiet 
och mycket utemiljö runt om hela skolan.98 

Den tredje gruppen placerade rektor i centrum och skolhälsovården i anslutning. 
Skolans hjärta skulle vara välkomnande och entrén öppen och informativ. Runt om 
skolans hjärta ville de ha samlingsytor med ateljéer och musiksal. Nära entrén 
efterfrågades en cykelparkering och personalparkeringen ville man ha vid sidan av 
skolan, det ska inte vara det första besökare möts av. Naturen kring skolan skulle ge en 
parkkänsla och idrottshallen placerades vid sidan av skolan med bollplaner och isbana i 
närheten. På skolgården ville gruppen ha återvinningsstationer.99 

Även grupp 4 ville ha idrottshallen i anslutning till skolan och navet med rektor och 
expedition nära den välkomnande entrén. Entrén till skolan skulle kännas som att den 
började innan man kom in i byggnaden. Skogen fungerade som en ram runt skolan och 
utomhusmiljön skulle vara rik på utrustning som gör det meningsfullt att vistas mycket 
utomhus. I skogen ville de ha utomhusklassrum. Matsalen var väl tilltagen så att barnen 
inte behöver äta för tidigt på grund av platsbrist. Gruppen efterfrågade källsortering både 
ute och inomhus och en ljus skola med rikligt ljusinsläpp.100  

Femte och sista gruppen placerade personalrummet i mitten med rektors-
expeditionen som skolans hjärta. Elevhälsan placerades lite i periferin. De föreslog flera 
entréer för verksamheten och en huvudentré för besökare. Idrottshallen skulle placeras i 
anslutning till skolan, men med en egen entré. Liksom grupp 1 ville denna grupp ha 
slöjdsalarna nära varandra och med bra inlastningsmöjligheter. Man såg även att 
slöjdsalarna kunde komma att utnyttjas för kursverksamhet. Utemiljön skulle utgöras av 
härlig tallskog och man ville inte fälla några träd. Gruppredovisningarna filmades och låg 
till grund för det bildprotokoll som sammanställdes efter workshopen. Efter att samtliga 
grupper redovisat sina tankar avslutades den första workshopen.101 
  

                                                             
98 Ibid. S. 10. 
99 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 1. 2012. s. 11. 
100 Ibid. s. 12. 
101 Ibid. 8ff. 
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3.3.2 Workshop 2 

Den andra workshopen inleddes med att arkitekterna från Sweco Architects gick igenom 
protokollet som sammanställts från den föregående workshopen och summerade några 
av huvuddragen i förslagen från grupperna. De presenterade även en syntesskiss där de 
sammanfattat tankarna från den första workshopen, se figur 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med den andra workshopen var att bygga vidare på tankar från workshop 1, skapa 
visioner, söka inspiration, utveckla samband kopplade till arbetssätt, organisera 
aktiviteter och flöden, höra varandras synpunkter samt skapa en trygg och harmonisk 
skola med plats för glädje, kreativitet och lust.102  

I början av 2012 åkte en del av gruppen tillsammans med politiker från kommunen 
på en studieresa bl.a. till Norge där gruppen besökte ett antal skolor. Under workshopen 
visades bilder från dessa studiebesök och arbetsgruppen diskuterade vilka lärdomar de 
tagit med sig från resan. De positiva delarna från studiebesöket handlade bland annat om 
kombinationsrum mellan slöjdsalarna, skiljevägg för maskinparken i slöjdsalen, smarta 
funktioner och flexibla lösningar i form av inbyggda elevskåp, flyttbara skåp i 
klassrummen och flyttbara väggar. På en av skolorna som besöktes inspirerades de av den 
varma och ombonade känslan, den interiöra färgsättningen och kanske framför allt 
skolans exteriör med vertikala partier i olika färger längs hela fasaderna. Bland de 
negativa delarna från studiebesöket pekade man på den bristfälliga utemiljön, trånga 
utrymmen och utformningen av personalrum som inte främjar samarbete.103 

  

                                                             
102 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 2. 2012. s. 2. 
103 Ibid. s. 3f. 

Figur 6. Syntesskiss. Sweco Architects. 
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För att ytterligare inspirera deltagarna inför workshopens designarbete visades ett 
bildspel på temat Aktiviteter i skolan. Därefter delades deltagarna in i fem olika grupper 
med varsin uppsättning bild- och färgbrickor, pennor, lim och en spelplan. Under de 
följande 90 minuterna fick grupperna sedan diskutera frågeställningar kring tre uppgifter 
och ta fram layoutförslag innehållande en disposition av den nya skolan tillsammans med 
viktiga samband. Uppgift 1 gick ut på att bygga det ideala arbetslaget med utgångspunkt 
i frågeställningarna: Tänk aktiviteter istället för rum. Vad gör man? Hur stort ska det vara? 
Hur tillgodoses olika lärostilar? Hur samutnyttjas lokaler på bästa sätt? Vilka delar nås 
enkelt av andra arbetslag? Markera schematiskt kopplingen till övriga lokaler t.ex. matsal, 
musik, slöjd. Den andra uppgiften handlade om fritidsverksamheten. Även där 
uppmanades grupperna att tänka aktiviteter istället för rum. Vad vill man ha var? Hur 
samutnyttjas lokaler på bästa sätt? Hur förhåller sig fritidsaktiviteter till arbetslaget? Till 
sist fick de i uppgift att bygga uterummen och utgå från frågor kring vilka strukturer som 
skulle behövas för att kunna undervisa utomhus. Vilka karaktärer ska utemiljön ha för att 
passa olika aktiviteter? Hur förhåller sig de olika uterummen till skolans övriga lokaler? 
Vad bör ligga nära och vad kan ligga en bit bort?104 

I slutet limmades bilder och brickor fast på spelplanen för att kunna redovisas för de 
andra grupperna. Ur dessa redovisningar framgick tydligt hur grupperna tänkte sig 
årskurserna och arbetslagen organiserade på olika sätt. Till alternativen hörde att placera 
årskurserna för sig i ett arbetslag, en uppdelning i F-3, 4-6 samt en uppdelning i F-1, 2-3 
och 4-6. Beroende på hur de tänkte sig uppdelningen i årskurser och arbetslag resonerade 
grupperna kring frågan om det ideala arbetslaget på olika sätt. Bland resonemangen 
urskiljdes tankar om hur stora arbetslagen kan vara, vilka som har mest samröre med 
varandra, hur man undviker att uppdelningen i enheter skapar många små öar som 
försvårar samverkan och hur arbetslagen kan samverka på tvären.105  

Vidare redovisade grupp 1 tankar om uppdelade rum i matsalen och att den kanske 
även kan användas av fritids. Miljöstationer var viktiga och skulle finnas i alla klassrum 
och på flera ställen i skolan. Gruppen hade även tagit till sig åsikter från elevrådet som 
framfört önskemål om den nya skolans toaletter. Eleverna önskade många toaletter som 
kunde hållas fräscha och tydligt visa om de var upptagna eller inte. Gruppen poängterade 
också att man inte skulle glömma bort bibliotek och mediatek, samt ansåg att många olika 
aktiviteter kunde ske i ateljén. Gällande uteplatserna tänkte de sig grillplatser, tak som 
skydd vid dåligt väder, hinderbanor naturligt i skogsmiljön, odlingsbar jord och en 
utomhusscen/amfiteater. Gällande fritidsverksamheten tänkte gruppen sig att denna 
skulle kunna utnyttja de praktiskt-estetiska klassrummen med egna förråd i slöjdsalarna 
och idrottshallen.106  

  

                                                             
104 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 2. 2012. s. 4f. 
105 Ibid. s. 6ff. 
106 Ibid. s. 6. 
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Grupp 2 tänkte sig att varje lärare skulle ha sitt klassrum/hemrum som sin arbetsplats.  
Hemrummen kunde placeras i anslutning till fritidsrummen för merutnyttjande av 
grupper. Angående idén om ateljéer tänkte sig denna grupp separata ateljéer för 
lågstadiedelen och mellanstadiedelen. Pedagogerna i gruppen uttryckte en oro för att 
placera fritids alltför nära klassrummen på grund av höga ljudnivåer, men förutsatt att 
rummen kunde byggas ljudisolerade sågs vinster med samutnyttjande. Gruppen framhöll 
att fritidsytan borde vara väl tilltagen då små barn kräver större ytor än större barn. Det 
var även viktigt med hemrum även för fritids så att barnen skulle veta var de skulle gå när 
skolan var slut. Gällande utemiljön ville de liksom den första gruppen ha vindskydd och 
tak så att barnen skulle kunna vara ute även vid sämre väder. De tänkte sig spännande 
miljöer med hinderbana, odlingsmöjligheter, idrottsmöjligheter och en amfiteater. För de 
mindre barnen önskades en klassisk lekpark med sandlådor och gungor.107  

Grupp 3 tänkte sig arbetslagsrum som dynamiska utrymmen som kunde användas 
när någon annan var i klassrummet. Den mesta tiden spenderas i klassrummet, men det 
är viktigt att ha en plats där läraren kan arbeta ostört. Klassrummen skulle vara rymliga 
med väl tilltagna grupprum likväl som mindre rum för de som behöver extra 
koncentration. Fritidsverksamheten ville gruppen hålla utanför klassrummen, då dessa 
ofta användes som lärarens kontor där morgondagens aktiviteter förbereddes. De ansåg 
även att barnen sannolikt vill fortsätta dagen någon annanstans än i klassrummet. Fritids 
skulle ha varsitt hemrum dit barnen kunde gå efter skolans slut. Gruppen hade tankar om 
att uterummet kunde få formas över tid genom att barnen trampar upp stigar och får 
bygga miljöer själva. De efterfrågade en varierad yta med olika markmaterial. I skogen 
tänkte de sig en slinga som kunde utnyttjas exempelvis för tipspromenader. Även denna 
grupp ville ha en amfiteater och väderskydd.108  

Den fjärde gruppen var enig med grupp tre om att klassrummen skulle kunna 
användas som lärarens arbetsrum och inte utnyttjas för fritidsverksamheten. Salar för 
praktiskt-estetiska ämnen skulle dock kunna nyttjas av fritids. I gruppen föreslogs en 
utemiljö som hängde samman med mycket av det andra. Lärande skulle kunna ske även 
utomhus. I utemiljön skulle eleverna kunna utnyttja alla sinnen, undersöka och upptäcka, 
kunna tillaga och äta mat samt bygga och konstruera. Gruppen tänkte sig odlingslotter, en 
kulle och sandlådor.109 

Grupp 5 fastnade i diskussionen om hur de skulle jobba och hann därför inte med att 
diskutera utemiljön. Gruppen uttryckte svårigheten med att de mer eller mindre 
medvetet överförde ett vanligt klassrums egenskaper och begränsningar till de klassrum 
de skapade på spelplanen. Gruppen förde en diskussion om vad som skulle behövas för 
att kunna ha ateljéfunktioner med skapande och estetiska läroprocesser. Man såg behov 
av att ha avgränsningar till mindre rum. Datorn skulle kunna vara med i undervisningen 
tidigt. IT skulle vara en naturlig del i varje klassrum och inte som en speciell sal.  

                                                             
107 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 2. 2012. s. 7. 
108 Ibid. s. 8. 
109 Ibid. s. 9f. 
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Förskoleklassens lokaler skulle användas av ettor, tvåor och treor när de gör saker 
tillsammans. Liksom grupp 2 ville denna grupp ha större ytor för de små barnen med 
möjlighet att sitta på golvet och i soffor. En yta utanför klassrummet kunde fungera som 
samlingsrum, arbetsrum och grupprum. Aktiviteter för förskoleklass och ettor skulle 
kräva ett stort rum som skulle kunna delas av samt närhet till rum för skapande. Fritids 
skulle kunna utnyttja en del av matsalen, mediecentret och idrottshallen. Lärarna ville 
inte behöva ha sina arbetsrum i klassrummen. Istället önskades riktigt bra 
lärararbetsrum. Ju bättre klassrummen är desto mer resursslöseri är det att stänga 
dörren när fritids öppnar.110 

I samband med grupp 5:s redovisning lyftes diskussionen att lärare arbetar till stor 
del själva och väldigt liten del tillsammans, vilket kräver möjlighet att arbeta ostört. 
Gruppen undrade om det skulle fortsätta vara så samt om valet var tvunget att stå mellan 
att sitta ensam eller tillsammans med flera andra. I slutdiskussionen kom arbetsgruppen 
fram till att oavsett vilket spår eller årskursindelning som valdes skulle lokalerna klara 
båda lösningarna då organisationen kunde förändras över tid. Två olika sätt att se på 
organisationen kunde urskiljas. Några pratade om en yta nära hemklassrummen medan 
andra pratade om att lyfta ut den till de mer gemensamma områdena. 
Layoutredovisningarna filmades och utgjorde underlag för bildprotokollet från projektets 
andra workshop.111 

3.3.3 Elevworkshop 

Syftet med en elevworkshop är att ta reda på vad barnen tycker. Om det finns platser i 
deras nuvarande skola som är bra, dåliga, spännande eller roliga och var de tycker om att 
vistas. Även barnen får arbeta designmässigt och presentera sina tankar och idéer. I 
elevworkshopen för Bärstadsskolan deltog tretton elever från Hallersruds skola samt fyra 
elever från Hammarlundens skola. Inför övning 1 delades barnen in i fyra grupper, tre 
grupper med elever från Hallersruds skola och en grupp med elever från Hammarlundens 
skola.112  

Respektive grupp fick en flygbild över sin nuvarande skola på vilken de skulle placera 
ut flaggor. Solflaggor placerades på de platser där de trivdes och kände sig trygga och 
döskalleflaggor placerades på de platser som de inte tyckte om och helst inte vistades på. 
Därefter fick de redovisa och berätta om sina flaggplaceringar.113 Under redovisningen 
framkom olika motiveringar till varför eleverna placerat flaggorna som de gjort. Bland åsikterna hördes bland annat ╉Jag satte min flagga där för det är osäkert att gå på vägen╊, ╉Jag gillar att spela fotboll så jag satte min flagga här på gräsplanen╊, ╉Jag tycker inte om att vara i skogen för där är så blött╊ och ╉Jag satte min trygga flagga här för jag gillar att vara på skolgården mellan husen╊.114 

  

                                                             
110 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 2. 2012. s. 11. 
111 Ibid. s. 12. 
112 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll elevworkshop. 2012. s. 1f. 
113 Ibid. s. 2. 
114 Ibid. s. 3ff. 



  Fallstudie Bärstadsskolan 
 

 31 

I övning 2 skulle eleverna redovisa sin drömskola för varandra. De fick då i varje grupp 
en enkel skiss över skolan och den omgivande skogen. På denna karta fick barnen sedan 
klistra dit bild- och färgbrickor för att beskriva sin drömskola.115 Önskemål och tankar som kom fram ur denna övning var bland annat ╉Mysrum i skolan på flera ställen╊, ╉Stor koja  i  skogen  är  kul╊,  ╉Gungor ska finnas på gården╊,  ╉Sandlåda╊,  ╉Klätterställning  vid kanten av skogen╊ och ╉En scen╊.116 Övningarna sammanställdes sedan i ett bild-protokoll 
och resultatet blev upplevelserika miljöer som följdes upp och utvecklades i workshop 3. 

3.3.4 Workshop 3 

Den tredje workshopen för projektet Bärstadsskolan inleddes med en presentation av 
SWOT-analysen som tagits fram med underlag från tidigare workshops, översiktsplan och 
detaljplan för området. SWOT-analysen var utformad på så vis att den poängterade att 
idén inte var färdig utan att det fanns utvecklingsmöjligheter. Arkitekterna presenterade 
även ett nytt syntesförslag där de tänkte sig hur skogen skulle rama in tomten och 
skolbyggnaden utformas med material som sedum och trä. Trädstammarna skulle 
återspeglas i skolbyggnadens fasad som utformas med en dov färgskala. Skolan skulle 
placeras på redan avverkad mark och uppfattas som ett naturligt tillägg i skogen. Den 
fristående sporthallen skulle placeras i det sydöstra hörnet av tomten och in- och 
utfarterna utformas som inbjudande entréer ut mot vägrummet. Byggnadens slingrande 
form skulle skapa möjligheten till fler rumsbildningar. Syntesförslaget presenterades 
tillsammans med ledorden för projektet, se figur 7.117   

                                                             
115 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll elevworkshop. 2012. s. 2. 
116 Ibid. s. 7ff. 
117 Sweco Architects. Ny skola Bärstad Hammarö - skissförslag. 2012. s. 1ff. 
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Figur 7. Syntesförslag. Sweco Architects. 
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Arkitekterna presenterade sedan ett koncept man tagit fram med utgångspunkt i de 
åsikter som framförts tidigare i designdialogen. Konceptet byggde på aspekterna 
hållbarhet, utemiljö, flexibilitet och barnen i centrum. Aspekten hållbarhet handlade om 
en lågenergibyggnad med sunda och hållbara material, en arkitektur som skulle hålla över 
tid, källsortering både ute och inne samt naturen som en inspirationskälla. Synpunkter 
som kopplades till utemiljön rörde möjligheten att stimulera alla sinnen, pedagogiska 
uteklassrum, närhet till naturen med odlingsbar trädgård, vikten av att nyttja platsens 
kvaliteter och den öppna rumsligheten mellan byggnad och skog. Aspekten flexibilitet 
innehöll synpunkter som att lokalerna skulle tåla varierat elevunderlag, vardagsrum som 
fungerade som matsal och aula samt en öppen och tillgänglig skola. Sista aspekten, barnen 
i centrum, innefattade en gestaltning utifrån barnens behov, rum som stimulerade alla 
sinnen och en byggnad som skulle stödja arbetslust, trygghet och kreativitet. Till 
workshopen hade arkitekterna tagit fram skissförslag utifrån två alternativ, Bönan och 
Ormen.118 

I arkitektens utformning av alternativ 1, Bönan, hade de tagit fasta på småskalighet, 
gårdar i barnens skala, tilltalande fasader, fin kontakt mellan gårdarna via glaslänkar och möjlighet att anordna en ╉dold╊ inlastning till slöjdsalar och matsal, se figur 8. I alternativ 
2, Ormen, hade arkitekterna istället koncentrerat sig på en sammanhållande form som 
böjde av så att den upplevdes som mindre, ingen genomgång genom arbetsenheten, 
gårdar i varierad skala och tilltalande fasader, se figur 9.119  

                                                             
118 Sweco Architects. Ny skola Bärstad Hammarö - skissförslag. 2012. s. 2-14. 
119 Ibid. s. 9ff. 
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Figur 8. Skissförslag Bönan. Sweco Architects. 

 

Figur 9. Skissförslag Ormen. Sweco Architects. 
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Uppdelade i mindre grupper fick deltagarna sedan spelplaner med planlösningar över 
båda alternativen samt uppgiften att utvärdera alternativen med hjälp av en frågelista. 
Syftet med workshopen var att enas om vilket alternativ som gruppen skulle gå vidare 
med.120 

3.3.5 Workshop 4 

Syftet med workshopen var att knyta dagens förslag till tidigare workshops, utvärdera 
och kommentera syntesförslaget och enas om hur förslaget skulle utvecklas vidare. Dagen 
inleddes med en återblick av hela processen fram till och med workshop 3 och deltagarna 
blev påminda om ledorden för projektet. Efter genomgången av processen presenterades 
hur syntesförslaget över byggnader och utemiljön fortskridit sedan sist. Därefter delades 
deltagarna återigen in i grupper. Men den här gången gjordes indelningen med lärare i en 
grupp, förskolepedagoger i en, teknik och förvaltning i en och blandad kompetens i den 
sista gruppen. Grupperna tilldelades situationsplan och planlösningar (en för varje 
våning) som de fick reflektera kring och utvärdera, se figur 10-12.121  

                                                             
120 Fors. 
121 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 4. 2012. s. 2ff. 

Figur 12. Situationsplan Bärstadsskolan. Sweco Architects. 
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Figur 10. Planlösning vån. 1 Bärstadsskolan. Sweco Architects. 

 

Figur 11. Planlösning vån. 2 Bärstadsskolan. Sweco Architects. 
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Grupp 1, ╉blandad kompetens╊, funderade gällande situationsplanen kring möjlighet till 
större bollplaner. Bollplan på västra sidan av skolgården saknades helt och en utemiljö 
anpassad för vuxna efterfrågades. Gällande plan 1 poängterades att det behövdes en 
avställningsyta för skor vid entrén till idrottshallen. De uttryckte även vikten av att 
kontrollera ljudmiljön i matsalen. Möjlighet till alternativ genomgång till idrottshallen 
kom upp som förslag. På plan 2 funderade gruppen kring omklädningsrum och dusch som 
skulle kunna nås från personalrum. De var även positiva till antalet WC.122 ╉Bygg-gruppen╊  med  representanter  från  bygg  och  förvaltning  noterade  gällande 
situationsplanen en höjdskillnad på 3 meter mellan skolan och idrottshallen som behövde 
studeras vidare. Gruppen ansåg att parkeringen borde flyttas från huvudentrén. Frågan 
om det fanns svårhanterliga utrymmen gällande snöröjning dök upp samt om 
fotbollsplanen kunde användas som isbana vintertid. På plan 1 konstaterades att rum för 
bergvärmen skulle tillkomma och borde placeras centralt i byggnaden. De ifrågasatte 
vilka ytor som krävdes för de tekniska installationerna. Angående plan 2 fanns önskemål 
om tre stycken miniaulor och behovet av dessa ifrågasattes. Bygg-gruppen ville också 
flytta musiksalen för att ge plats åt aggregatrum för storkök på plan 2. Gruppen förde även 
en diskussion kring fasaden. Utformningen gav stor fasadyta vilket inte ansågs vara en 
god energieffektiv lösning. De poängterade även vikten av att hitta en jämkande lösning 
kring energifrågan rörande fönsterstorlek och ljusinsläpp.123  

Den tredje gruppen, förskolepedagogerna, tyckte att det var bra med dubbeldörrar 
för att undvika flaskhalsar vid rast. Därmed ansåg de att många konflikter, som annars 
uppstår i dessa situationer, kunde undvikas. Denna grupp ville utesluta 
personalparkeringen dels av miljöskäl och dels för att de hade dåliga erfarenheter av 
trafikstockningar vid Hammarlundens skola. De ville även ha två pedagogiska uteplatser 
med tak, eventuellt vindskydd och spaljé, en på vardera sida om huskroppen i närhet av 
grillplatsen. Gruppen såg en risk med att konflikter skulle kunna uppstå när övriga klasser 
passerade fritids på väg ut på rast. Önskningar uttrycktes om större lokaler för 
förskoleklasserna, lika många klädfack till alla klasser och ett personalrum till på 
bottenvåningen.124  

Grupp 4, lärargruppen, tyckte att det var för få bollplaner då det saknades helt på 
västra sidan. Bollplanen i norr tyckte de såg bra ut och gruppen funderade över att även 
bygga en beachvolleyplan. Gruppen ville flytta personalparkeringen till idrottshallen så 
att trafiken inte skulle behöva blandas med föräldrar som släpper av sina barn på 
morgonen. De efterfrågade tak i utemiljön att kunna vara under vid dåligt väder. 
Angående fönsterplacering önskades att dessa kunde sitta ganska högt för att få mer 
väggytor till skåp och hyllor. Gruppen noterade att en hemkunskapssal saknades helt. I 
idrottshallen önskades fler och större förråd och gärna två WC per omklädningsrum. 
Gruppen tyckte också att det var bra med en teorisal men önskade en utgång direkt till 
idrottshallen.125 

                                                             
122 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 4. 2012. s. 5. 
123 Ibid. s. 6. 
124 Ibid. s. 7. 
125 Sweco Architects. Hammarö nya skola - protokoll workshop 4. 2012. s. 8. 
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Efter att alla grupper redovisat sina synpunkter fördes slutdiskussioner. 
Förvaltningschefen för Barn och ungdom poängterade att synpunkterna som 
framkommit under workshopen hade varit bra och att man hade förhoppningar om att 
kunna hitta lösningar till dessa. Projektledaren informerade om att han skulle presentera 
förslaget på ett möte med politiker. Från det mötet förväntades projektledningen få en 
hint om de ekonomiska ramarna för projektet. Sedan skulle beslutet tas i byggfullmäktige 
om skolan skulle komma att byggas. 

Arbetsgruppen diskuterade även gestaltningsidén med trä och andra materialval 
samt enades om att upprätta ett kommunikationssystem så samtliga deltagare skulle få 
information gällande projektets framtid. Därefter avslutades workshoparbetet kring 
Bärstadsskolan.126 

                                                             
126 Ibid. s. 9. 
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4. Analys 

I följande avsnitt presenteras den analys som bygger på litteraturstudien och den 
empiriska undersökning som presenterats i föregående kapitel.  

4.1 Arbetssättet designdialogen 

När det i byggprocessen saknas fokus på brukaren finns risken att man åstadkommer en 
produkt som är felaktig och inte uppfyller brukarens krav, eller som i efterhand kräver 
stora förändringar. Att utgå från brukarens krav och önskemål gör att arbetet kan skapa 
kvalitetssäkrade produkter som i högre grad motsvarar ställda förväntningar. 
Designdialogen som arbetssätt innebär att tillsammans med brukare och andra 
intressenter i en arbetsgrupp definiera behov och utveckla idéer för utformningen av 
kommersiella lokaler. Som process bygger designdialogen på en arbetsmetod uppbyggd 
av en serie workshops. Det visuella arbetssättet med workshops ger förutsättningar för 
ett kreativt och flexibelt arbetssätt som skapar förståelse, tydlighet och delaktighet. I 
dialogen kan en diskussion skapas om konstruktiva och produktiva problem och därmed 
går funktions- och samordningslösningar att finna. I designarbetet utvecklar deltagarna 
sin förståelse för vad de vill ha och vad som är möjligt att efterfråga. Denna typ av 
kunskapsutbyte är svår att få i ett vanligt projekt utan dialog. 

I designdialogen kring Bärstadsskolan engagerade arkitekterna skolan, kommunen, 
byggföretaget och underentreprenörer i en dialog där lösningsförslag utarbetades för 
skolans utformning. Deltagarna gavs möjligheten att vara med och påverka utformningen 
av sin framtida arbetsplats genom sitt deltagande i dialogarbetet. När deltagarna 
inledningsvis reflekterade över vilka kvaliteter som efterfrågades kunde kraven tidigt 
identifieras och risken att resultatet inte skulle bli det önskade kunde undvikas. I dialogen 
arbetades designmässigt kring funktioner, flöden och samband som skolan skulle 
utformas efter.  

Det är viktigt att i det inledande skedet klargöra mål och visioner för projektet och 
detta gjordes genom en första övning där deltagarna fick reflektera över styrkor och 
svagheter med sin nuvarande arbetsplats. Ur denna första övning formulerades sedan 
värdeord för projektet. Förutom dessa värdeord hade man genom resten av 
dialogprocessen även med sig ledord som stöd för den gemensamma målbilden.  

I designuppgiften i workshop 1 gavs deltagarna verktyg för att kunna formulera och 
översätta kunskapen om hur de i sitt arbete använder lokaler och byggnader till specifika 
krav för den nya skolans utformning. Då deltagarna fick reflektera över vilka kvaliteter 
och funktioner som önskades för den nya skolan kunde de formulera krav och samband 
för utformningen. Utifrån dessa krav arbetade man sedan med att finna anpassade 
lösningar. 

Vid en arbetsplatsförändring ges möjligheten att påverka och utveckla hela 
organisationen och dess verksamhet. En förutsättning är dock att hemmablindheten kan 
brytas och att deltagarna är öppna för nya tankesätt. När arbetsgruppen i workshop 2 fick 
uppgiften att diskutera det ideala arbetslaget utgick deltagarna från sina egna 
erfarenheter från sin nuvarande arbetsplats samt den inspiration som studiebesöken 
bidragit med.  
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Reflektionen över arbetssätt och samordningslösningar gav möjlighet att utveckla 
verksamheten. Då deltagarna mer eller mindre medvetet överförde invanda egenskaper 
på spelplanen tvingades de ifrågasätta verksamhetens självbild. Övningen medförde att 
verksamhetens självbild tydliggjordes och att gruppen sedan kunde gå vidare med att 
ifrågasätta och förändra den. Organisationen skapade även en beredskap inför framtida 
förändringar genom att i diskussionen kring skolans utformning ta hänsyn till det direktiv 
som talade för att skolan vid behov skulle kunna skalas ner eller byggas till. I 
förändringsaspekten konstaterades även att skolans arbetssätt skulle kunna komma att 
förändras över tiden och att lokalerna därmed skulle utformas med hänsyn till denna 
faktor. 

I designdialogen kring Bärstadsskolan blandades deltagare från olika professioner 
vilket öppnade dörrar för kreativitet och skapande när de fick arbeta designmässigt 
tillsammans. I designuppgifterna kunde deltagarna från byggsektorn och de som inte 
hade någon erfarenhet av byggprocessen mötas genom nvändningen av enkla verktyg 
som färg- och bildbrickor. Deltagarna använde brickorna dels för att representera vilka 
olika lokaler som efterfrågades och sambanden mellan dessa samt arbetslagens 
organisation och dels för att symbolisera känslor och kvaliteter i såväl skolbyggnaden 
som i utemiljön. En grupp elever fick också arbeta designmässigt med den nya skolans 
utformning. Materialet eleverna fick använda i uppgiften var anpassat för att de enkelt 
skulle kunna peka ut bra och dåliga saker med sin nuvarande skola samt bygga en bild av 
sin drömskola. Elevworkshopen gav möjlighet att få in åsikter till projektet från 
ytterligare en intressentgrupp. 

I designuppgifterna framkom flertalet åsikter kring viktiga krav i utformningen 
gällande komfort och tekniska krav för skötsel och underhåll. Bland annat efterfrågades 
platser där man kan få vara ifred och arbeta ostört, ett inomhusklimat med bra ventilation 
och dagsljus, hänsyn till ljudnivåer och möjligheten att få en skofri skola. Deltagarna 
reflekterade även kring hur skolans utformning skulle kunna bidra till att minimera 
risken för att konflikter uppstår. Dessa åsikter visade att deltagarna i designarbetet hade 
tankar med sig kring arbetsmiljön i skolan och hur de ville undvika riskfaktorer för den 
fysiska och psykologiska arbetsmiljön. Gruppen förde även diskussioner kring hur en bra 
arbetsmiljö ur det psykosociala perspektivet skulle kunna åstadkommas och hur man 
med utformningen kan säkerställa att skolan blir tillgänglig för alla.  

Tack vare att skolpersonalen fick delta i processen att utforma sin arbetsplats fick de 
möjlighet att se hur deras insats successivt bidrog till resultatet. I det konceptförslag som 
presenterades i den tredje workshopen fick deltagarna se hur arkitekten sammanställt en 
helhetsbild av arbetsgruppens åsikter, platsens förutsättningar och verksamhetens 
karaktär i två olika skissförslag, Bönan och Ormen. Baserat på utvärderingarna av dessa 
förslag, där man pekat ut styrkor och svagheter hos båda alternativen, togs det slutgiltiga 
utformningsförslaget fram till workshop 4. Detta visade hur en sammanslagning hade 
gjorts av de båda alternativen och hur gruppen tagit fasta på goda kvaliteter från båda 
förslagen. I det slutgiltiga förslaget syntes tydligt i fasadens utformning hur deltagarna 
inspirerats av de skolor de tittat på i studiebesöket. Även i interiören kunde man se spår 
av hur detta studiebesök inspirerat deltagarna i deras lösningar för Bärstadsskolan.  
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När deltagarna avslutningsvis fick utvärdera detta förslag delades de in grupper efter 
olika kompetenser. Denna utvärdering visade tydliga skillnader i vilka frågor gruppen då 
reflekterade över. Bygg-gruppen framförde åsikter av tydlig bygginriktad karaktär, 
medan grupperna med lärare respektive förskolepedagoger snarare framförde åsikter 
om klassrummens utformning och var konflikter riskerade att uppstå. Reflektionerna 
visade hur deltagarna bidragit med olika åsikter baserat på egna erfarenheter och 
kunskaper som de fört med sig in i dialogen.  

Under hela designdialogen kunde man följa hur brukarnas och andra 
intressentgruppers involvering medförde att slutprodukten, i detta fall Bärstadsskolan, 
utformades för att tillgodose de önskemål som efterfrågats. 

4.2 Arkitektens roll 

Arkitekten har i designdialogen rollen som processledare. Denne genomför praktiska 
övningar och är samtalsledare i diskussionerna och fungerar därmed som stöd för 
arbetsgruppen när de ska formulera sina åsikter. För att arbetsgruppen ska känna 
engagemang och delaktighet i dialogen måste de kunna känna förtroende för arkitekten 
och dennes ledarskap i arbetet. Förtroendet grundas i att arkitekten på ett korrekt sätt 
överför deltagarnas åsikter till förslag på byggnadens utformning. Detta görs när 
arkitekten efter varje workshop sammanställer alla tankar och idéer i skisser och 
konceptförslag. Tillsammans med sina egna erfarenheter och inspirationsmaterial 
återkopplar arkitekten skisserna till arbetsgruppen. I presentationen måste det framgå 
hur arkitekten kopplat deltagarnas åsikter till skisserna. Med denna återkoppling ges 
arkitekten möjlighet att allt eftersom få bekräftat sin bild av verksamheten, vad som 
efterfrågas och vilka nya önskemål som tillkommer. Återkopplingen medför en mer 
komplett bild av verksamheten där arkitekten inte själv behöver fylla i de luckor som 
saknas och därigenom riskera att få en felaktig bild. Risken finns att de inledande 
skisserna låser fast tänkandet för resten av dialogen. Arkitektens skisser måste därför 
utformas så att de inte är för färdiga utan kan utvecklas vidare samtidigt som de visar att 
deltagarnas åsikter tagits med. 

I designdialoger kring skolbyggnader förs mycket diskussioner kring arbetssätt och 
skolans pedagogiska inriktning. Detta beror på att när verksamheten får medverka i 
dialogen ges möjligheten att skräddarsy sina lokaler efter det pedagogiska synsättet. 
Arkitekten måste då förstå det tänkande som finns på arbetsplatsen för att kunna hjälpa 
verksamheten att finna de rätta lösningarna. 

När man i designdialogen involverar brukare och andra intressentgrupper bidrar 
dessa med sina egna erfarenheter och kunskaper och tillför andra synvinklar i projektet. 
Detta medför att arkitekten ges mindre frihet i utformningsarbetet. En annan nackdel är 
att det tidskrävande arbetet ger mindre tid för arkitekten att skissa på sina förslag. 
Fördelen som kommer av att involvera brukarna är att dessa får en bättre kännedom om 
lokalerna och varför vissa lösningar valts. Därmed får arkitekterna i efterhand färre 
kommentarer kring slutresultatets utformning.  
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Då arkitekten är den som ska få förståelse för vad deltagarna efterfrågar har denne också 
ansvaret att se till att dessa önskningar kan ses i slutresultatet. Resultatet beror också tills 
stor del på vilken roll och attityd arkitekten haft i dialogen.  

I dialogarbetet får arkitekten inte vara prestigelysten utan måste vara den som 
upprättar struktur i arbetet och ser till att fördela ordet i diskussionerna. Arkitekten 
måste även vara den som engagerar deltagarna i arbetet så att de inte förhåller sig passiva 
eller motsätter sig förändringar.  

I designdialogen handlar även arkitektens roll om att öka förståelsen för vad alla vill 
ha och vilka begränsningar som finns. För att deltagare med olika bakgrund och 
begreppsvärldar ska kunna kommunicera med varandra används designmaterial i form 
av spelplaner och färg- och bildbrickor som simpla verktyg. Dialogens framgång beror till 
stor del på hur detta designmaterial utformas. Det är arkitekten som inför varje workshop 
tar fram materialet till den designuppgift som arbetsgruppen ska arbeta med. Materialet 
gör det lättare att koncentrera uppgiften kring en viss problemställning och underlättar 
för deltagarna att få en helhetsbild. Brickornas typ och utformning kan variera mellan 
olika dialogprojekt. Beroende på uppgiftens karaktär och vilka som deltar i arbetet 
anpassas designmaterialet.  

4.3 Diskussion kring analysen 

Syftet med studien var att belysa designdialogen som arbetssätt och åskådliggöra 
arkitektens roll i processen och det mål som uppställdes för arbetet var att visa ett 
exempel på genomförandet av en designdialog. Till hjälp för att uppnå syfte och mål 
formulerades följande frågeställningar: 
● Varför designdialog som arbetssätt, vilka är fördelarna och vilka risker finns? 
● Vilken är arkitektens roll i arbetet och vad krävs av denne för att nå framgång i 

projektet? 
Analysen visar ett urval av de tankar och åsikter från workshoparbetet som varit mest 
relevanta för att besvara frågeställningarna. De resultat som framkommer ur analysen 
besvarar studiens frågeställningar på ett övertygande sätt. Därmed uppnås studiens syfte 
och mål.  
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5. Slutsats 

Med fallstudien av Bärstadsskolan som ett exempel på hur man genomför en designdialog 
kan det konstateras att arbetsgruppens krav, idéer och åsikter i hög grad bidrog till hur 
skolans utformning kunde anpassas till verksamhetens önskemål. Att involvera 
skolpersonal och elever i dialogarbetet medförde att utformningen av Bärstadsskolan 
kunde skräddarsys efter organisationen, krav på arbetsmiljö och det pedagogiska synsätt 
som önskades för den nya skolan. Verksamheten fick därmed möjlighet att få såväl sina 
grundläggande behov som nya önskningar tillgodosedda. Den anpassade utformningen 
kom sig av att verksamheten tvingades reflektera över sig själv och även ta hänsyn till att 
organisationen kan komma att förändras över tid. Därmed kunde gruppen skapa en 
utformning som minskade risken att man i efterhand tvingas gå in och göra stora 
förändringar.  

Att arbetsgruppen i designdialogen kring Bärstadsskolan bestod av företrädare från 
olika intressentgrupper medförde att flera olika synvinklar kunde beaktas i dialogen. I 
designuppgifterna bidrog varje deltagare med sina egna personliga kunskaper och 
erfarenheter och med hjälp av de enkla verktygen kunde alla delta på lika villkor och 
engageras i uppgifterna. Designdialogens upplägg med ett antal workshops där tankar 
och idéer kontinuerligt sammanfattas medför att deltagarna allt eftersom kan arbeta in 
nya krav och lösningar som uppkommer. Det kreativa och flexibla arbetssättet i 
workshoparna skapar en gemensam bild av vad som ska åstadkommas.  

Under designdialogen är arkitekten en processledare som samordnar arbetet och ser 
till att finnas som stöd för brukarna när dessa ska formulera sina krav för byggnaden. 
Arkitekten har ansvaret för att tolka dessa krav och översätta dem till utformningen. 
Genom återkopplingen med skisser till arbetsgruppen kan arkitekten visa hur man 
översatt kraven som framkommit. Förtroendet för arkitektens jobb beror till stor del på 
att dessa skisser utformas så att deltagarna tydligt kan se hur deras insats bidrar till 
arbetet. Utformningen av de tidiga skisserna medför en risk att låsa fast processen om de 
görs alltför färdiga. De måste istället visa att det finns möjlighet att utveckla lösningarna 
genom resten av processen. Att involvera brukare i designdialogen medför mindre tid för 
arkitekten att skissa och en begränsad frihet i skissarbetet. Fördelen är dock att brukarna 
får en bättre insikt om de val som görs i processen, en bättre kännedom om lokalerna och 
varför slutresultatet ser ut som det gör. 

Dialogens framgång beror till stor del på arkitektens roll och attityd till arbetet. Denne 
har ansvaret att engagera arbetsgruppen i arbetet och se till att de önskemål som 
verksamheten efterfrågat blir synliga i slutresultatet. Därmed måste arkitekten också 
vara den som hanterar de mjuka kraven och får in dem i byggprocessen. Arkitektens roll 
innebär även att öka förståelsen för vad som är möjligt och vilka begränsningar som finns. 
Förutsättningen för att kunna hantera brukarnas krav är att arkitekten kan skapa sig en 
korrekt bild och förståelse för verksamheten. Denna bild skapas med hjälp av övningar 
där verksamheten får reflektera över sig själv.   



  Slutsats 
 

 43 

Till övningarna är det arkitekten som tar fram designmaterialet och ansvarar för dess 
utformning. Hur materialet utformas är avgörande för dialogens framgång då materialet 
måste underlätta för deltagarna att få en helhetsbild av uppgiften och samlas kring denna. 

5.2 Metodkritik 

Studien genomfördes med en inledande litteraturstudie som grund för den teoretiska 
bakgrunden. Litteraturstudien bidrog med bra bakgrundskunskap genom hela arbetet 
och ur det breda perspektivet kom ämnet för studien att ta form och fokus koncentreras 
under arbetets inledande skede. Med detta angreppssätt kunde arbetet på ett kontrollerat 
sätt styras mot att uppnå syftet och besvara frågeställningarna. Ett annorlunda 
angreppssätt hade varit att genomföra arbetet som en jämförande studie mellan två 
projekt, antingen där man i båda fallen utfört en designdialog eller som en jämförelse 
mellan att använda sig av arbetssättet eller inte. Intervjuer hade kunnat visa 
arbetsgruppens åsikter gällande designdialogens upplägg och hur de upplevde 
arbetssättet.   

Stödet från handledare på Sweco Architects i Karlstad var i hög grad avgörande för 
studiens resultat. Med hjälp av god tillgång till relevant material och snabba svar på frågor 
flöt arbetet väl. En risk med att utföra den empiriska studien kring Bärstadsskolan 
baserad på de protokoll från de workshops som genomförts är att det är förhållandevis 
lätt att göra egna tolkningar och sammanfattningar av materialet. Protokollen i sig utgörs 
av sammanfattningar gjorda av arkitekter på Sweco Architects och kan därmed inte ses 
som förstahandskällor för de åsikter som framförts i dialogen. Protokollen redogör dock 
för hela arbetsgruppens åsikter och sammanfattar tankar och idéer från många olika 
parter vilket gav ett brett åsiktsunderlag för arbetet. Den empiriska studien hade en 
naturligt välförankrad koppling till den teoretiska bakgrunden i litteraturstudien då 
Sweco Architects arbete med designdialoger grundas i samma avhandling som denna 
studie hämtat teorier ifrån.  

Att medverka i en workshop hade kunnat ge ytterligare kunskaper om 
designdialogens genomförande då man exempelvis fått se hur diskussionerna kring 
designuppgifterna tog form, en känsla för hur väl deltagarna engagerade sig i arbetet och 
hur arkitekten agerade. 

5.3 Förslag till fortsatt utveckling 

Delar som är möjliga att studera vidare i denna studie är dels ett senare skede i 
byggprocessen, för att se hur mycket projektet hjälps och/eller stjälps av att utgå från en 
designdialog. Det finns även en möjlighet att studera vidare hur väl viktiga resonemang 
från designdialogen förs vidare in i projekteringen. Forska vidare i projektet genom att 
kontakta verksamheten för att se hur nöjda de involverade från verksamheten i slutänden 
blev, är också en möjlighet. 
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